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Abstract 
 
Verschillende mesofiele vergistingsinstallaties in Vlaanderen kampen met 
propionzuuraccumulatie waardoor de biogasproductie en de processtabiliteit verstoord kan 
worden. Referenties tonen aan dat hoge concentraties natrium of kalium deze accumulatie 
kunnen veroorzaken. Het is de bedoeling om deze referenties voor natrium na te gaan en dan 
vervolgens het opgestapelde propionzuur sneller af te breken door het toedienen van sulfaat. 
Er wordt gezocht naar de minimale hoeveelheid sulfaat die nodig is om de 
propionzuuraccumulatie op te heffen.  
Om de natriumconcentratie te verhogen, wordt natriumhydroxide gemengd onder de voeding, 
gespreid over verschillende periodes. De verschillende concentraties natrium die uitgetest 
worden zijn gebaseerd op wetenschappelijke referenties. Het gas en het digestaat van de 
testreactoren worden onderzocht om het effect van het toegediende natrium te bepalen. In de 
testreactoren wordt gewerkt bij een laag droge stofgehalte, zodat enkel het effect van natrium 
bestudeerd wordt en de droge stof met het daaruit volgende effect op de partieeldruk van 
waterstof, een minimale invloed heeft op eventuele propionzuuraccumulatie. Om het effect van 
sulfaatadditie op digestaat met propionzuuraccumulatie te bestuderen worden twee reactoren 
gebruikt waarbij één reactor sulfaat gemengd wordt in de voeding, bij de andere niet zodat 
deze dient als referentie. Het sulfaat wordt verhoudingsgewijs toegediend ten opzichte van de 
hoeveelheid substraat, uitgedrukt in chemisch zuurstofverbruik.  
Uit de bekomen onderzoeksresultaten blijkt dat een natriumconcentratie van meer dan 13000 
mg / kg zorgt voor een sterke afremming van het vergistingsproces, maar niet voor een 
propionzuuraccumulatie. Een verhouding van maximaal 150:1 chemisch 
zuurstofverbruik/sulfaat creëert geen afname van de propionzuurconcentratie. Daarom is er 
verder onderzoek nodig naar combinatiefactoren die leiden tot propionzuuraccumulatie, 
evenals remediatie van dergelijke accumulatie.  
  



 

 

Abstract (EN) 
 
In Flanders, several mesophilic digesters are suffering from propionic acid accumulation, which 
can disrupt biogas production. References show that high concentrations of sodium or 
potassium can cause this accumulation. The goal of this master’s dissertation is to check the 
literature about the influence of sodium on propionic acid accumulation. Subsequently, 
propionic acid is broken down by the addition of sulphate in order to find the minimum amount 
of sulphate necessary to achieve a degradation of the accumulated propionic acid.  
The sodium concentration is increased by mixing sodium hydroxide in the feed. Based on 
literature, different concentrations of sodium are tested. The influence of an increasing sodium 
concentration is examined by the gas volume, gas composition and the effluent of the 
digesters. The reactors work at a low dry matter content, so the dry matter has minimal impact 
on the potential propionic acid accumulation. To study the effect of sulphate addition, two 
reactors are used. In one reactor, sulphate is added in the feed. While the other is kept at 
standard conditions for comparison. The sulphate is added in proportion to the amount of 
substrate, expressed by the chemical oxygen demand of the substrate.  
The results show that a sodium concentration of more than 13000 mg / kg causes a strong 
inhibition of the bacteria, but it does not cause propionic acid to accumulate. Furthermore, a 
ratio up to 150:1 of chemical oxygen demand/sulphate does not cause a decrease in propionic 
acid. To conclude, further research is required on the cause of propionic acid accumulation, 
like there is more research is needed to degrade an accumulation in mesophilic conditions. 
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Inleiding 
 
In deze thesis wordt dieper ingegaan op propionzuuraccumulatie, het eerste luik van het 
onderzoek zal gaan over de invloed van natrium en kalium, die mogelijks 
propionzuuraccumulatie veroorzaken. In het tweede deel wordt er gezocht naar manier om 
de accumulatie te verhelpen, door welbepaalde hoeveelheden sulfaat toe te dienen. Deze 
thesis werd uitgevoerd bij Innolab, onder leiding van dhr. Bernard Willems.  
 
Innolab, dat vroeger het Biogas Labo heette, is een onderzoeks- en 
dienstverleningslaboratorium gegroeid uit de opleiding milieukunde aan de Hogeschool 
West-Vlaanderen. Het is een spin-out van de Associatie Universiteit Gent. Het bedrijf is sinds 
2012 gevestigd in Gent, met ondertussen ook een afdeling in Frankrijk, maar is al meer dan 
10 jaar actief in de biogassector. Innolab staat in voor de volledige analytische begeleiding 
van de installatie maar verleent ook advies. Zo worden onder meer optimale voedingsmenu’s 
samengesteld en volledige haalbaarheidsstudies uitgevoerd, ondersteund door onderzoek in 
het labo.  
 
Innolab voert analyses uit voor diverse bedrijven en biogasinstallaties om de samenstelling 
en de eigenschappen van een bepaalde voedingsstroom of digestaat in kaart te brengen, 
zodat deze vervolgens optimaal kan verwerkt worden in de installatie van de klant. Op basis 
van deze analyses wordt tevens advies verleend. Naast deze activiteiten is Innolab ook een 
onderzoekslabo, zo heeft het een aantal testen zelf ontwikkeld en loopt er continu nieuw 
onderzoek om op de vragen van de klant te kunnen blijven inspelen (Innolab, 2013). 
 
Vanuit de praktijkervaring van Innolab werd de onderzoeksvraag van deze thesis gecreëerd. 
Uit de analyse van verschillende vergisters in Vlaanderen bleek er in enkele gevallen 
propionzuuraccumulatie op te treden. Er werd vermoed dat hoge concentraties natrium en 
kalium hiervan de oorzaak zouden zijn, aangezien er bij die installaties ook hogere 
concentraties natrium of kalium gemeten werden. Om na te gaan wat de invloed van deze 
metalen in bepaalde concentraties op de bacteriën is en vanaf welke concentratie ze 
propionzuur doen accumuleren werd deze thesis uitgevoerd. Deze kennis zal van pas komen 
in de praktijk om tijdig in te grijpen indien een kritische natrium- of kaliumconcentratie dreigt 
overschreden te worden. Naast het activeren van propionzuur door natrium, wordt er 
geprobeerd om extra propionzuur te verbruiken tijdens de vergisting, zodat de 
propionzuuraccumulatie verdwijnt. Om het extra verbruik van propionzuur te initiëren kan 
sulfaat worden toegediend zoals enkele wetenschappelijke referenties beschrijven. In het 
tweede luik van deze thesis zal dan ook onderzocht worden welke hoeveelheid sulfaat er 
nodig is om propionzuur sneller te doen afbreken. Aangezien sulfaat voor een verstoring van 
het vergistingsproces kan zorgen, wordt de minimale vereiste hoeveelheid sulfaat bepaald.  
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Als eerste wordt nagegaan in de literatuur bij welke concentraties natrium er 
propionzuuraccumulatie kan optreden om vervolgens op basis van die gegevens natrium 
supplementair toe te dienen tot het niveau zoals beschreven in de literatuur. Het 
geproduceerde volume gas zal samen met de samenstelling van het biogas dagelijks worden 
opgevolgd, het digestaat zal wekelijks geanalyseerd worden om de effecten van het natrium 
te identificeren. Het was initieel voorzien om ook de invloed van kalium op dezelfde manier te 
bestuderen als deze van natrium, maar de tijd was te beperkt om dit experiment uit te 
voeren.  
 
Vervolgens zal digestaat met geaccumuleerd propionzuur behandeld worden met sulfaat. 
Het sulfaat zal toegediend worden ten opzichte van het substraat dat gevoed wordt. De 
hoeveelheid substraat wordt uitgedrukt in de hoeveelheid chemisch zuurstofverbruik (CZV) 
die vereist is. Zo worden enkele verhoudingen CZV ten opzichte van de hoeveelheid sulfaat 
uitgetest die in referenties positieve effecten op de propionzuurafbraak toonden. De 
bedoeling van deze thesis is om meer kennis te vergaren rond de accumulatie van 
propionzuur door natrium en een versnelde afbraak ervan mogelijk te maken door een 
correcte en realiseerbare sulfaattoediening voor te stellen. Indien dit onderzoek succesvol 
blijkt te zijn, kunnen de resultaten toegepast worden in de praktijk op installaties die 
propionzuuraccumulatie vertonen. 
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1. Literatuurstudie 
 

1.1 Situering van de biogassector 
 
Het bevolkingsaantal op aarde stijgt jaarlijks en dit brengt enkele uitdagingen met zich mee. 
Naast de beschikbaarheid van voldoende voedsel en drinkwater stijgt ook de energievraag 
jaarlijks. Om te voldoen aan de stijgende energievraag en de afnemende beschikbaarheid van 
fossiele brandstoffen, zullen in de toekomst steeds meer duurzame alternatieven aangewend 
moeten worden om groene stroom op te wekken. Naast zonne- en windenergie kan energie 
bekomen worden uit biomassa, door onder meer biogas te produceren via anaerobe 
vergisting.  
 
Door de stijging van de bevolking wordt er ook meer afval geproduceerd. Anaerobe vergisting 
speelt ook een belangrijke rol in afvalverwerking, het organisch afval kan namelijk dienen als 
substraat voor vergistingsinstallaties. Het produceren van biogas op die manier wordt immers 
al lang toegepast over de hele wereld. In Azië zijn vooral kleine vergisters te vinden bij families 
waar de opgewekte energie dient om te koken en als verlichting. In Europa en Noord-Amerika 
zijn veel installaties te vinden bij landbouwbedrijven, om de bijproducten te verwerken tot 
groene stroom die verbruikt wordt op het bedrijf of op het elektriciteitsnet wordt geplaatst 
(Seadi et al., 2008). 
 
Biogas heeft als voordelen dat het goedkoop is, CO2-neutraal is en een oplossing biedt voor 
organisch afval, de landbouwbijproducten en nevenstromen van biologische productielijnen. 
Deze stromen bevatten onder andere vetten, koolhydraten en proteïnen die dienst doen als 
substraat voor de aanwezige biologie bij anaerobe vergisting. Het biogas wordt verkregen 
doordat micro-organismen deze biomoleculen anaeroob omzetten naar een mengsel van 
methaan en koolstofdioxide, namelijk biogas.  
 
Organische nevenstromen van biologische productielijnen bevatten nog valoriseerbare 
componenten. Die componenten bestaande uit onder andere vetten, koolhydraten en 
proteïnen kunnen hun waarde nog bewijzen binnen andere toepassingen, ze zijn bijvoorbeeld 
de grondstof voor de productie van biogas. Biogas wordt verkregen door deze producten 
anaeroob te vergisten, waarbij de aanwezige micro-organismen de biomoleculen omzetten 
naar biogas. Dit geproduceerde biogas is een groene energiebron en wordt veelal verbrand in 
een warmtekrachtkoppeling waarmee groene warmte wordt opgewekt. In Vlaanderen wordt 
het biogas ontzwaveld, gedroogd en op druk gebracht om het te verbranden in 
warmtekrachtkoppelingen (WKK) waardoor warmte en energie wordt opgewekt. Indien het 
biogas verder gezuiverd en opgewaardeerd wordt, kan het ook gebruikt worden als brandstof 
voor voertuigen of kan het geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Laatstgenoemde 
toepassingen hebben zeer veel potentieel, maar het opwaarderen van biogas is voorlopig nog 
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een zeer duur proces waardoor het in de praktijk slechts zelden wordt uitgevoerd (Biogas-E, 
2017; Seadi et al., 2008). 
De biogassector in Vlaanderen was in 2015 verantwoordelijk voor 10,2 % van de 
geproduceerde groene stroom en 14,2 % groene warmte én de sector is nog steeds groeiende. 
In 2005 zorgde biogas voor 126 GWh groene stroom, in 2015 was dit ongeveer verzesvoudigd 
tot 758 GWh. Het aandeel groene stroom  dat verbruikt werd in Vlaanderen steeg jaarlijks de 
afgelopen 10 jaar tot een aandeel van 12,7 % in 2015, waardoor de toekomst van groene 
energiebronnen zoals biogas verzekerd lijkt (Vito, 2016). Het succes van de biogassector is 
mede afhankelijk van de beleidsmakers, het wegvallen van subsidies en groene-
stroomcertificaten kan samen met de stijgende prijzen van nevenstromen ervoor zorgen dat 
de sector minder snel groeit dan de afgelopen jaren. 
 

1.2 Productie van biogas 
1.2.1 Het biologisch bandproces 

 
Anaerobe vergisting is een biochemisch proces waarbij complexe organische materialen in 
afwezigheid van zuurstof worden afgebroken door een biologisch bandproces waarbij 
verschillende groepen micro-organismen actief zijn.  Het vergistingsproces kan opgedeeld 
worden in vier grote stappen die elk door een specifieke groep micro-organismen worden 
uitgevoerd. De verschillende micro-organismen zijn op elkaar aangewezen waardoor er een 
continue onderlinge wisselwerking, een symbiose, heerst. Daarom wordt vergisting ook gezien 
als een bandproces met vier grote stappen (Verstraete, 1981).  
 

 
Figuur 1: Overzicht van de verschillende stappen van anaerobe vergisting (vertaald uit (Angenent et al., 2004) 

 
In de eerste stap vindt de hydrolyse plaats, waar biopolymeren zoals polysachariden, vetten, 
nucleïnezuren en eiwitten worden afgebroken tot oligo- en monomeren door extracellulaire 
hydrolytische enzymen van fermentatieve bacteriën uit onder andere de genera Lactobacillus 
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en Bacteroides. Hierdoor worden enkelvoudige suikers, glycerol en aminozuren bekomen. De 
tussenproducten die in de hydrolyse gevormd worden, zullen in de volgende stappen van het 
degradatieproces dienen als koolstof- en energiebron. Voor de hydrolyse van koolhydraten 
worden enkele uren in beslag genomen, voor vetten kan dit tot enkele dagen duren.  
Gebaseerd op de Monod-kinetiek, is hydrolyse dan ook vaak de limiterende stap bij anaerobe 
vergisting. Dit wil zeggen dat de hydrolyse, de omzetting van complexe organische moleculen 
naar monomeren, niet snel genoeg plaatsvindt waardoor de volgende stap, de acidogenese, 
vertraagd wordt (Gavala et al., 2003; Kleinstreuer and Poweigha, 1982).  
 
In de acidogenese die ook wel de fermentatiestap genoemd, worden de bekomen oligo- en 
monomeren omgezet naar intermediaire producten met een laagmoleculair gewicht zoals 
alcoholen, melkzuur en vluchtige vetzuren (VVZ). Die VVZ bestaan uit azijnzuur, propionzuur, 
boterzuur en hogere vetzuren. De groep bacteriën die de acidogenese uitvoert bestaan onder 
meer uit de genera Clostridium en Bacteroides (Deublein and Steinhauser, 2009). Het grootste 
deel van deze populatie is obligaat anaeroob, 1% bestaat echter uit facultatief anaeroben die 
de obligaat anaeroben beschermen tegen zuurstofinhibitie.  
 
De geproduceerde VVZ en alcoholen worden vervolgens geconsumeerd door een derde groep 
micro-organismen bij de acetogenese. Acetogenen vormen het azijnzuur dat in een volgende 
fase zal verbruikt worden. Azijnzuur wordt enerzijds gevormd door oxidatie van de hogere VVZ 
(Figuur 1, b), anderzijds vormen de homoacetogenen azijnzuur uit waterstof en koolstofdioxide 
(Figuur 1, c) (Angenent et al., 2004). De eerste groep bacteriën worden ook wel de syntrofe 
acetogene bacteriën (SAB) omdat deze acetogene genera enkel kunnen overleven in 
aanwezigheid van bacteriën die waterstof consumeren. Door de waterstofconsumptie wordt 
de partieeldruk van waterstof onder controle gehouden zodat de acetogene reacties wel 
exergonisch worden (Deublein and Steinhauser, 2009). Voorbeelden van SAB zijn Smithella 
die propionzuur oxideert en Syntrophomonas die boterzuur oxideert (Mussati et al., 2005), 
Clostridium aceticum werd beschreven als homoacetogene bacterie. 
 
De eigenlijke vorming van methaan gebeurt tijdens de methanogenese van de anaerobe 
vergisting. De methanogene populatie is de belangrijkste populatie omdat ze verantwoordelijk 
zijn voor de samenstelling van het geproduceerde gas maar ook de meest gevoelige bacteriën 
zijn die betrokken zijn bij anaerobe vergisting. Ze bevatten slechts twee types methanogenen, 
de acetoclastische en de hydrogenotrofe, en bestaan enkel uit strikt anaerobe micro-
organismen, in tegenstelling tot de fermentatieve en de acetogene groep, die wel 
vertegenwoordigd worden door facultatief anaerobe (1%) en strikt anaerobe micro-organismen 
(Parkin and Owen, 1986). Acetoclastische methanogenen, zoals Methanosaeta, Clostridium 
en Methanosarcina, vormen methaan uit azijnzuur, goed voor ongeveer 70% van het 
uiteindelijk geproduceerde methaan. Hydrogenotrofe methanogenen, zoals de stam 
Methanospirillum, vormen methaan uit waterstof en koolstofdioxide als energie- en 
koolstofbron. Ze werken samen met de SAB, zodat waterstof voldoende geconsumeerd wordt 
waardoor waterstof de oxidatie van de hogere vetzuren niet zal inhiberen. Veranderingen van 
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de voeding, de pH, het zoutgehalte of de aanwezigheid van toxische componenten kunnen 
een verstoorde methanogenese veroorzaken met een verminderd rendement als gevolg. 
Indien de hydrolyse niet de limiterende stap is bij een anaeroob vergistingsproces, is 
methanogenese dit wel (Gavala et al., 2003). 
 

1.2.2 Producten van de anaerobe vergisting 
 

De eindproducten van anaerobe vergisting zijn biogas en digestaat. Biogas bestaat 
voornamelijk uit methaan (50-75%) en koolstofdioxide (25-45%). Daarnaast bevat het ook nog 
componenten als ammoniak, stikstof en waterstofsulfide in zeer lage hoeveelheden (1-2%) 
(Seadi et al., 2008). De hoeveelheid en de exacte samenstelling van het biogas is afhankelijk 
van het substraat dat gevoed wordt. In onderstaande Tabel 1 worden de verschillende 
opbrengsten van de zuivere inputstromen met elkaar vergeleken.  
 
Tabel 1: Biogasopbrengsten uit verschillende biomoleculen (Seadi et al., 2008) 

 
 
Meestal worden anaerobe reactoren gevoed met een gemengde voeding waar de 
samenstelling niet altijd van gekend is. De samenstelling kan dan bepaald worden met een 
Weende-analyse waaruit het biogaspotentieel berekend wordt. Het is ook mogelijk om de 
hoeveelheid geproduceerd methaan in te schatten op basis van een CZV-bepaling. Als 
vuistregel geldt dat 1 gram CZV 0,350 liter methaan oplevert (Verstraete, 2009).  
 
Naast het biogas is er na de vergisting nog digestaat als restproduct. In Vlaanderen wordt 
digestaat gedroogd alvorens het te exporteren. Afhankelijk van de inputstromen is het 
digestaat na anaerobe vergisting ook een uitstekende bodemverbeteraar, door de 
aanwezigheid van verschillende nutriënten in combinatie met een hoog organische stofgehalte 
(Seadi et al., 2008). 
 

1.3 Vorming en accumulatie van vluchtige vetzuren tijdens 
anaerobe vergisting 

1.3.1 Operationele parameters  
 

Zoals eerder beschreven zijn VVZ gevormd tijdens de acido- en acetogenese een essentieel 
intermediair van anaerobe vergisting aangezien 70% van het geproduceerde methaan 
gevormd wordt uit azijnzuur. De aanwezige concentratie VVZ zijn bepalend voor het goede 
verloop van het vergistingsproces. Om een stabiel en continu proces te bekomen moeten 
verschillende parameters in acht genomen worden. 
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Temperatuur 
In Vlaanderen wordt meestal mesofiel (33-42°C) gewerkt. Nochtans brengt thermofiel (49-
62°C) werken enkele voordelen met zich mee. Bij hogere temperaturen hebben 
methanogenen hogere groeisnelheden, wat ervoor zorgt dat het vergistingsproces sneller kan 
doorgaan. Bijgevolg zal de hydraulische retentietijd (HRT) dalen en kunnen reactoren 
eventueel kleiner gebouwd worden. Daarnaast wordt het substraat beter afgebroken binnen 
eenzelfde verblijftijd in vergelijking met een mesofiele procesvoering, met minder resterende 
CZV in het digestaat. Toch wordt de mesofiele werkwijze dikwijls geprefereerd omdat er minder 
riscio is op ammoniakinhibitie bij lagere temperaturen, een minder hoge energievereiste om 
de reactoren op te warmen en omdat het proces meer instabiliteit vertoont dan bij thermofiele 
vergisting (Seadi et al., 2008).  
 
Droge stof 
Naast de gekozen temperatuur wordt afhankelijk van het gebruikte substraat gewerkt bij een 
bepaald droge stofgehalte. Dit gehalte is afhankelijk van het type reactor, dat ook vastgelegd 
moet worden op basis van voorgaande parameters. Droge vergisting gebeurt bij droge 
stofgehaltes van 20-40%, natte vergisting bij 5-15% droge stof. Meestal wordt voor een natte 
vergisting gekozen, omwille van de investeringskost en de vloeibare mest die op 
landbouwbedrijven gebruikt wordt als substraat (Kool, 2005).  
 
pH 
Eens de installatie operationeel is, moeten verschillende procesparameters opgevolgd worden 
om procesfaling te vermijden. Het op peil houden van de pH in de reactor is zeer belangrijk, 
voor methanogenen is de optimale pH gelegen tussen 7,0 en 8,0. Acidogenen zijn echter actief 
tussen 4,5 en 8,5 waardoor een optimale mesofiele vergisting wordt bekomen bij een pH 
tussen 6,8 en 8,0 (Seadi et al., 2008). 
 
VVZ en bufferend vermogen 
Een andere belangrijke parameter zijn de VVZ die ook hun invloed hebben op de pH tijdens 
de anaerobe vergisting. Een te hoge VVZ-concentratie is schadelijk voor de microbiële 
populatie aanwezig in de vergister. Die opstapeling van VVZ wordt veroorzaakt door een 
verstoring van het evenwicht tussen de productie en de consumptie van VVZ met als mogelijk 
gevolg een verzuring van de reactor. Het inhiberend effect van VVZ is afhankelijk van zowel 
de hoeveelheid VVZ als de heersende pH, omdat de pH bepaalt hoeveel VVZ in hun 
gedissocieerde of niet-gedisscocieerde vorm voorkomen (Figuur 2). 
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Figuur 2: Gedissocieerde en niet-gedissocieerde vorm bij een gegeven pH (Deublein and Steinhauser, 2009) 

Bij een lagere pH komen VVZ meer voor in hun niet-gedisscocieerde vorm, die vorm is het 
meest toxisch voor bacteriën omdat ze de cel kunnen binnendringen als lipofiele moleculen 
waar ze de eiwitten van de cel denatureren. Hierdoor moet adenosinetrifosfaat (ATP) 
aangewend worden om de protonen uit de cel te pompen, waardoor dat ATP niet kan gebruikt 
worden voor groei en metabolische activiteiten van de bacteriën met inhibitie als gevolg 
(Fukuzaki et al., 1990). Door die afremming van methanogenen, de meest gevoelige populatie, 
zullen VVZ zich steeds meer kunnen opstapelen, wat een kettingreactie veroorzaakt en een 
pH daling met zich meebrengt. Indien de pH van de reactor een kritische ondergrens 
overschrijdt, kan er een irreversibele verzuring optreden. 
 
Irreversibele verzuring kan vermeden worden indien er zich voldoende buffercapaciteit in de 
reactor bevindt. Anaerobe vergisters bevatten twee bufferssytemen die de pH binnen veilige 
marges kan houden indien ze in een voldoende grote hoeveelheid aanwezig zijn. Er is 
enerzijds de koolzuur/bicarbonaatbuffer met een pKa van 6,1 en anderzijds de 
ammonium/ammoniakbuffer met een pKa van 9,25 die ervoor zorgen dat de pH van het 
digestaat in de reactor gebufferd wordt (Figuur 3). De uiteindelijke pH van het digestaat is 
afhankelijk in welke hoeveelheden beide buffersystemen voorkomen.  
 

 
Figuur 3: Buffersystemen aanwezig in het digestaat (Deublein and Steinhauser, 2009) 
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Bij een opstapeling van VVZ wat tot een pH daling leidt, zal er koolstofdioxide door de 
bicarbonaatbuffer worden vrijgesteld om het pH verschil opnieuw te corrigeren, bij een te hoge 
pH worden toxische ammoniakmoleculen vrijgesteld ter correctie van de pH (Deublein and 
Steinhauser, 2009). De pH heeft dus een belangrijke invloed op samenstelling van het biogas 
(Lettinga, 1993). 
 
ORB 
De organische belasting (ORB) is ook een mogelijke oorzaak van VVZ-accumulatie. Een 
normale belasting voor een CSTR ligt tussen 2 en 6 g CZV per liter digestaat per dag. Bij een 
hogere belasting zijn er meer polymeren die afgebroken moeten worden, waardoor er extra 
VVZ ontstaan. Door de grotere groeisnelheid van de acidogene bacteriën ( 
Tabel 3) kunnen deze het extra organisch materiaal sneller omzetten naar VVZ, de 
methanogenen hebben echter een lagere groeisnelheid waardoor de extra VVZ niet tijdig 
verwerkt worden met als gevolg accumulatie van VVZ, zoals te zien in Figuur 4 (Wijekoon et 
al., 2011). Om die reden moet het verhogen van de ORB stapsgewijs gebeuren, om te 
vermijden dat de VVZ zodanig accumuleren en een irreversibele pH-daling teweegbrengen. 
 

 
Figuur 4: Het effect van een verhoogde organische belasting op de VVZ (Wijekoon et al., 2011) 

 

1.3.2 Inhibitoren 
 

De samenstelling van het substraat waarmee de vergisters gevoed worden, speelt ook een 
belangrijke rol in de stabiliteit van het proces. Er is weinig nood aan nutriënten bij anaerobe 
vergisting, omdat er met 10 % maar weinig biomassa-aangroei is in vergelijking met een 
biomassa-aangroei van 40% onder aerobe omstandigheden. Uit onderzoek blijkt een 
verhouding van organische stof CZV:N:P:S=800:5:1:0.5 goed te werken bij mesofiele 
procesvoering, voor de nutriënten geldt een ratio voor C:N:P:S van 500–1000:15–20:5:3. 
Indien de verhouding C:N te laag is, lager dan 16-25:1 ontstaat er een verhoogde productie 
van ammoniak wat meest toxisch is voor de methanogenen (Deublein and Steinhauser, 2009). 
Referenties tonen aan dat ammoniakale stikstofgehaltes tot 4000 mg/l verdragen kunnen 
worden, indien de biologie geadapteerd is aan ammonium en ammoniak, kunnen 
concentraties tot 10000 mg/l verdragen worden (Verstraete, 1981). De temperatuur speelt ook 
zijn rol in ammoniakinhibitie, bij thermofiele systemen zal dit sneller optreden dan bij mesofiele 
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systemen. De pH bepaalt onder welke vorm het ammonium of ammoniak voorkomt, zoals te 
zien in Figuur 3. 
 
De aanwezigheid van zware metalen zijn in zeer lage concentraties als toxisch voor de biologie 
aanwezig in vergisters. Zware metalen zoals chroom, ijzer, kobalt, koper, zink en cadmium zijn 
ongewenst en een belangrijke oorzaak voor falen van het anaerobe vergistingsproces 
(Swanwick, 1969; Swanwick et al., 1969). Omdat zware metalen niet biodegradeerbaar zijn, 
kunnen ze zich opstapelen tot ze in toxische concentraties aanwezig zijn (Sterritt and Lester, 
1980). De toxiciteit van de zware metalen wordt veroorzaakt doordat de metalen een binding 
aangaan met een thiolgroep of andere groep op de eiwitmolecule, waardoor eiwitten en 
enzymen hun functionaliteit verliezen. Dit komt echter meestal niet tot uiting door het vormen 
van neerslagen met sulfides in het digestaat (B L Vallee and Ulmer, 1972; Vallee and Ulner, 
1972). 
 
Lichte metalen komen voor in vergisters onder de vorm van zouten. Vanwege het aquatisch 
milieu zullen ze dissociëren in kationen en anionen. Er werd gevonden dat de toxiciteit van 
zouten eerder te wijten is aan de kationen dan aan de anionen van het zout, doordat kationen 
de membraanpotentiaal van bacteriën kunnen verstoren indien ze in een te hoge concentratie 
aanwezig zijn. Bij kleine concentraties stimuleren ze de microbiële groei, grotere concentraties 
die een kritische grens overschrijden zorgen voor sterke inhibitie en zelfs toxiciteit (Soto, 1993). 
In 
Figuur 5 is het effect van de concentratie zout in het algemeen voorgesteld voor onder andere 
magnesium, calcium en aluminium maar ook voor natrium en kalium. 
 

 

Figuur 5: Het effect van zouten op de biologie van een vergister (McCarty, 1964) 

 
Voor natrium leveren verschillende referenties verschillende optimale concentraties op. Bij 
afvalverwerkingsprocessen zou 230 mg natrium per liter digestaat een ideale concentratie zijn 
(Kugelman and Chin, 1971), terwijl 350 mg natrium per liter digestaat optimaal is voor 
mesofiele hydrogenotrofe methanogenen (Patel et al., 1978). Natriumionen kunnen zich in het 
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digestaat bevinden doordat voedingsresten, rijk aan natrium, gebruikt worden als substraat. 
Natrium wordt niet verbruikt tijdens de vergisting en verdwijnt enkel uit de reactoren door afvoer 
van het digestaat. Natriumionen zijn net als de andere kationen bevorderlijk voor methanogene 
bacteriën indien ze in lage concentraties voorkomen. Ze spelen namelijk hun rol in de vorming 
van adenosine ATP of bij de oxidatie van NADH (Dimroth and Thomer, 1989), toch leiden hoge 
concentraties tot inhibitie. Vanaf 3500-5500 mg natrium per liter digestaat treedt er matige 
inhibitie op, vanaf 8000-12800 mg natrium per liter digestaat is er sterke inhibitie bij mesofiele 
temperaturen (Deublein and Steinhauser, 2009; McCarty, 1964; Mouneimne et al., 2003; 
Verstraete, 1981). Er kan gesproken worden van inhibitie omdat natrium bij hogere 
concentraties meer toxisch wordt voor de propionzuur-gebruikende bacteriën dan voor 
azijnzuur-gebruikende bacteriën waardoor propionzuur zal accumuleren (Soto et al., 1993) en 
er minder azijnzuur zal beschikbaar zijn voor de methanogenen. Hoge concentraties 
propionzuur zijn tevens toxisch voor methanogenen doordat ATP gebruikt wordt om protonen 
uit de cel te pompen in plaats het ATP te gebruiken voor groei van de cellen zoals eerder 
aangehaald (Fukuzaki et al., 1990). 
 
Ook voor kalium zijn lage concentraties gewenst voor een stabiele procesvoering. 
Concentraties lager dan 400 mg kalium per liter digestaat geven een verbetering bij zowel 
mesofiele als thermofiele omstandigheden, in lage concentraties stimuleert kalium 
enzymreacties en bevordert het de membraanpermeabiliteit. 5865 mg/l kalium veroorzaakt 
een inhibitie van 50% van de acetaat-gebruikende methanogene bacteriën (Fernandez and 
Forster, 1993). Uit onderzoek blijkt de IC50-waarde, de toxische concentratie die een 50% 
reductie van de methaanproductie veroorzaakt 28934 mg/l kalium bedraagt en dat de acetaat-
gebruikende bacteriën gevoeliger waren dan de acetaat-vormende bacteriën (Kugelman and 
McCarty, 1965). Zeer hoge niveaus kalium, vanaf 39100 mg/l, leiden tot een passieve influx 
van kaliumionen die de membraanpotentiaal van bacteriën neutraliseren waardoor eveneens 
inhibitie ontstaat (Chen et al., 2008). In onderzoek van McCarty (1964) werd beschreven dat 
er vanaf 12000 mg kalium per liter digestaat sterke inhibitie optreedt en dat het toxisch effect 
in de thermofiele temperatuurrange sneller optreedt (Kugelman and McCarty, 1965). De 
concentraties waarbij stagnatie of afdoding wordt bekomen door natrium en kalium, verschillen 
onderling van elkaar. Dit is mogelijks afhankelijk van de procesparameters die aangehouden 
werden in het onderzoek van de verschillende referenties, maar deze werden niet altijd 
vermeld. Tabel 2 geeft overzicht van de opgesomde concentraties. 
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Tabel 2: Concentraties natrium en kalium die voor afremming en afdoding zorgen bij de biologie 

 Natrium Kalium 
 Stagnatie Afdoding Stagnatie Afdoding 

Verstraete, 1981 5000 mg/l >8000 mg/l 4500 mg/l >12000 mg/l 
McCarty, 1964 3500-5000 mg/l 8000 mg/l 2500-4500 mg/l 12000 mg/l 
Mouneimne et al., 
2003 

5600 mg/l 12800 mg/l 5865 mg/l - 

Deublein and 
Steinhauser, 2009 

5000 mg/l 60000 mg/l 2500-5000 mg/l - 

Fernandez and 
Forster, 1993 

- - - 28934 mg/l 

Chen et al., 2008 - - - 39100 mg/l 
 
 
Het falen van een systeem kan op verschillende manieren gedetecteerd worden. De 
methaanproductie zal niet meer overeenkomen met het volume dat verwacht wordt op basis 
van de formule van Buswell, waarmee berekend wordt hoeveel liter methaan er kan 
geproduceerd worden per gram CZV dat gevoed wordt (Verstraete, 2009). De samenstelling 
van het gas is ook een belangrijke indicator. Een stijging van het koolstofdioxidegehalte en 
daaraan een daling van het methaangehalte wijst erop dat de methanogene populatie minder 
efficiënt werkt wanneer een stabiele voedingssamenstelling gebruikt wordt. Deze factoren 
samen kunnen een beeld schetsen van de algemene toestand van een vergister (McCarty, 
1964). Naast het opvolgen van de pH, de controle van de methaanopbrengst, is het opvolgen 
van VVZ ook een belangrijke indicatie van eventuele faling, Hill et al beschreven dat een 
azijnzuurconcentratie van 780 mg/kg op een onstabiele procesvoering wijst net zoals waardes 
van 5,29 mg/kg voor isoboterzuur en 6,13 mg/kg isovaleriaanzuur. Deze waarden kunnen wel 
verschillen van elkaar, afhankelijk van de buffercapaciteit van de vergister (Hill and Holmberg, 
1988). 
 

1.4 Propionzuur tijdens anaerobe vergisting 
1.4.1 Algemeen 

 
Propionzuur is een van de belangrijkste tussenproducten die gevormd worden bij anaerobe 
vergisting. Het wordt bij de acidogenese gevormd en verbruikt bij de acetogenese. Maar zoals 
eerder aangehaald, bij een onstabiele procesvoering kan er VVZ-accumulatie ontstaan met 
propionzuur als vaak voorkomende accumulatie. De afbraak van propionzuur kan dan ook als 
een maatstaf voor de productiviteit van de installatie gebruikt worden, aangezien in de praktijk 
de afbraak van propionzuur gezien wordt als de limiterende factor bij anaerobe vergisting 
(Deublein and Steinhauser, 2009). Daarnaast is propionzuur ook het meest toxische VVZ 
doordat de niet-gedissocieerde vorm de cel binnendringt en voor intracellulaire verzuring zorgt. 
Methanogenen worden al geïnhibeerd bij concentraties vanaf 1-2 g propionzuur per liter 
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digestaat, in tegenstelling tot concentraties van 10 g per liter azijn- en boterzuur  (Wang et al., 
2009). Ander onderzoek in verband met de toxiciteit van propionzuur leverde wel een 
tegenstrijdig resultaat op, daar werd geen significante daling van de methaanproductie 
gevonden bij een propionzuurconcentratie van 2,75 g propionzuur per liter (Pullammanappallil 
et al., 2001).  
 

1.4.2 Propionzuuraccumulatie 
 
Methanogenen zijn de meest gevoelige micro-organismen aanwezig bij anaerobe vergisting, 
waardoor ze als eerste geïnhibeerd worden bij niet-optimale condities, zoals bijvoorbeeld 
schommelingen in de pH of ORB. Dit heeft als gevolg dat het substraat dat ze omzetten, 
azijnzuur en waterstof, niet meer verbruikt wordt en accumuleert. Dit brengt een stijging van 
azijnzuur, zowel in gedissocieerde als niet-gedissocieerde vorm, met zich mee dat op zijn beurt 
een pH-daling als gevolg heeft. Deze pH-daling zorgt er op zijn beurt voor dat groei van de 
methanogene populatie wordt afgeremd en uiteindelijk voor een uitspoeling kan zorgen indien 
de buffercapaciteit overschreden wordt en er niet tijdig wordt ingegrepen (Lyberatos and 
Skiadas, 1999). Naast de opstapeling van azijnzuur, stapelt propionzuur zich ook op. Door de 
inhibite van de methanogenen wordt ook het waterstof niet meer verbruikt waardoor de 
partieeldruk van waterstof stijgt met als gevolg dat het oxideren van propionzuur 
thermodynamisch niet meer spontaan gebeurt (Figuur 6). Tevens zijn de micro-organismen 
die instaan voor de oxidatie van propionzuur de meest gevoelige en traagst groeiende 
organismen van de VVZ-degradeerders zodat ook regeneratie van die populatie langer zal 
duren (Tabel 3). Hieruit wordt afgeleid dat propionzuuraccumulatie wijst op een verstoring van 
de werking van een anaerobe vergister (Nissen et al., 2000).  
 

Tabel 3: Regeneratietijd van anaerobe micro-organismen ten opzichte van aerobe (Deublein and Steinhauser, 
2009) 
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1.4.3 Propionzuur afbraak  
 
De afbraak van 1 mol propionzuur door acetogene bacteriën resulteert in 1 mol azijnzuur en 3 
mol waterstofgas, echter op voorwaarde dat de partieeldruk van waterstofgas voldoende laag 
blijft, namelijk tussen 10-4 en 10-6 bar (Figuur 6, Tabel 4) (Speece et al., 2006). Om de continue 
productie van het waterstofgas door de SAB te compenseren zijn er dus bacteriën nodig die 
samenwerken met de SAB om het waterstofgas consumeren.  In een goed functionerende 
vergisting wordt dit bewerkstelligd door methanogenen en homoacetogene bacteriën. Ook 
daardoor wordt propionzuur ongeveer 10 keer trager afgebroken dan azijnzuur wanneer het 
voeden van de reactor wordt stopgezet, de concentratie azijnzuur daalt met 0,74-0,84 mM per 
uur, de concentratie propionzuur daalt met 0,05-0,08 mM per uur (Nielsen et al., 2007). 
Eveneens door die lage conversieratio stapelt propionzuur zich ook gemakkelijker op dan 
azijnzuur of boterzuur (Shin et al., 2010).  
 

 
Figuur 6: Gibbs vrije energie in relatie met de partieeldruk van waterstof voor propionzuuroxidatie (Speece et al., 
2006) 

De afbraak van propionzuur gebeurt meestal via de methyl-malonyl-CoA pathway waarbij 1 
mol propionzuur geoxideerd wordt tot 1 mol azijnzuur en koolstofdioxide (de Bok et al., 2004). 
Deze afbraak kan gestimuleerd worden door micronutriënten als ijzer, nikkel, kobalt toe te 
voegen, voor ijzer in een concentratie van 10 mg per liter en de overige micronutriënten in een 
concentratie van 1 mg per liter. Daarnaast leverde het toevoegen van gistextract ook gunstige 
resultaten op, het zorgde ook voor een verhoogde gasproductie (Schattauer et al., 2011). De 
afbraak van de geaccumuleerde VVZ om verzuring te vermijden kan ook bewerkstelligd 
worden door de reactoren niet te voeden, door de ORB te verlagen, de buffercapaciteit te 
verhogen, het digestaat te verdunnen en neutraliserende agentia toe te voegen. In het 
slechtste geval bij irreversibele verzuring dient de reactor geledigd te worden om vervolgens 
opnieuw opgestart te worden met vers digestaat en substraat (Deublein and Steinhauser, 
2009). 
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1.4.4 Toedienen van sulfaat om de propionzuurafbraak te stimuleren 
 

Om propionzuuraccumulatie te verhinderen zijn er dus bacteriën nodig die voldoende 
waterstofgas consumeren, hetgeen in een goed functionerende vergisting wordt 
bewerkstelligd door methanogenen en homoacetogene bacteriën. Indien dit niet het geval is 
kan de toediening van sulfaat een oplossing bieden om gunstige omstandigheden te creëren 
voor sulfaat reducerende bacteriën (SRB). De SRB consumeren 4 mol waterstofgas per mol 
sulfaat dat geoxideerd wordt, waardoor de partieeldruk van waterstofgas kan dalen (Tabel 4). 
Door de aanwezigheid van SRB in een vergister kan er een synergie ontstaan tussen 
acetogenen en SRB, waarbij de afbraak van propionzuur thermodynamisch wel gunstig wordt. 
De interspecies transfer van waterstof is hier essentieel om de thermodynamisch gunstige 
toestand te creëren (de Bok et al., 2004). 
 
Tabel 4: Vergelijkingen met bijhorende Gibbs-vrije energie (Muyzer and Stams, 2008) 

 
	
Bij hoge concentraties propionzuur kan dus sulfaat toegediend worden om de sulfidogenese 
aan te wakkeren, de extra SRB moeten de partieeldruk van het waterstofgas verlagen, tot deze 
tussen 10-4 en 10-6  bar bedraagt om een thermodynamisch gunstige reactie te verkrijgen. Toch 
moet er voorzichtig omgesprongen worden met de hoeveelheid sulfaat die toegediend wordt. 
De sulfidogenese zorgt enerzijds voor een daling van het waterstofgas maar anderzijds vormt 
het waterstofsulfide. Waterstofsulfide is geproduceerd tijdens de sulfaat reducerende reacties 
en kan de SAB en de methanogenen inhiberen bij concentraties vanaf 110-125-200 tot zelfs 
1000 mg per liter digestaat met een volledige procesfaling als gevolg (Chen et al., 2014; 
Deublein and Steinhauser, 2009; Mizuno et al., 1998; Verstraete, 1981). Verschillende 
referenties geven verschillende concentraties sulfaat aan die de populatie kan tolereren. Dit is 
afhankelijk van in welke mate de populatie geadapteerd is aan sulfaat en afhankelijk van de 
heersende pH en temperatuur. De dissociatie van het waterstofsulfide is echter afhankelijk van 
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de pH en de temperatuur, bij een pH lager dan 7 zal er meer waterstofsulfide voorkomen, 
vanaf een pH hoger dan 7 zal dit het waterstofsulfide-anion zijn. Zo kan waterstofsulfide in 
eenzelfde concentratie tot tien keer toxischer zijn afhankelijk van de pH en in mindere mate de 
temperatuur (Lettinga, 1993). 

 
Figuur 7: Concurrentie tussen SRB en methanogenen (Shah et al., 2014) 

 
Naast de toxiciteit van de verschillende zwavelcomponenten moet ook de competitie tussen 
de SRB en de aanwezige biologie in acht genomen worden zoals te zien in Figuur 7. 
Hydrogenotrofe methanogenen en SRB kunnen allebei waterstofgas oxideren. Indien er een 
overmaat sulfaat aanwezig is, zullen de SRB de bovenhand nemen op de hydrogenotrofe 
methanogenen zodat er waterstofsulfide gevormd wordt in plaats van methaan, deze 
concurrentiestrijd is ook afhankelijk van de temperatuur. Bij mesofiele omstandigheden bleken 
de SRB dominant te zijn, bij thermofiele omstandigheden waren dit de hydrogenotrofe 
methanogenen (Chen et al., 2008).  
 
Er is de concurrentie voor waterstofgas, maar er kan ook concurrentie optreden om het 
azijnzuur te degraderen bij hoge concentraties sulfaat. SRB hebben geen symbiotische partner 
nodig en vereisen minder energie om azijnzuur om te zetten in vergelijking met de 
acetoclastische methanogenen. De concurrentie is enerzijds afhankelijk van de pH, tussen 7,0 
en 7,5 zijn de groeisnelheden voor beide populaties gelijk. Bij een pH lager dan 7,0 
domineerden de methanogenen, boven pH 7,5 domineerden de SRB (O'Flaherty et al., 1998). 
Daarnaast speelt de verhouding tussen het CZV en het sulfaat een belangrijke rol. Indien die 
verhouding boven 2,7 ligt domineren de acetoclastische methanogenen, ligt deze verhouding 
lager dan 1,7 dan domineren de SRB (Choi and Rim, 1991). Indien er een lange periode hoge 
sulfaatconcentraties aanwezig zijn in de vergister, kunnen ze langzaamaan vervangen worden 
door SRB wanneer de concentratie sulfaat te hoog ligt (Pender et al., 2004). 
  
Indien de sulfaatconcentraties laag zijn, kan het proces onder controle gehouden worden 
zonder dat er een groot risico op inhibitie of uitspoeling van de methanogene populatie is. Het 
toedienen van sulfaat om een propionzuuraccumulatie te doen oplossen, blijkt potentieel een 
goede oplossing te zijn. Het sulfaat wordt telkens toegediend in ratio’s ten opzichte van de 
voeding CZV, maar de ranges die in de literatuur gebruikt worden liggen ver uit elkaar. (Li et 
al., 2015) toonde aan dat een verhouding van 350:1 – 200:1 CZV/sulfaat ervoor zorgde dat 
het aanwezige propionzuur sterk daalde en er tevens kon gewerkt worden bij een hogere 
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organische belasting zonder dat er zich propionzuuraccumulatie voordeed zoals te zien in 
Tabel 5. 
 
Tabel 5: Vergelijking tussen anaerobe vergisting met en zonder toevoeging van sulfaat (gegevens geselecteerd uit 
(Li et al., 2015))  

  Fase 1 (zonder sulfaatadditie) Fase 2 (met sulfaatadditie) 
HRT dagen 15  10  15  10  
ORB g CZV/L/d 8,17 11,9 7,16 11,7 
Biogas L/L/d 2,96 ± 0,33 3,49 ± 0,14 2,52 ± 0,16 3,76 ± 0,20 
H2S ppm - - 200 ± 59 150 ± 10 
Totale VVZ mg/l  482 ± 220 1173 ± 207 177 ± 69,3 107 ± 57 
Propionzuur mg/l 468 ± 183 1093 ± 1093 87,1 ± 69,3 75,3 ± 28,9 

 
In het onderzoek van Madden et al. (2014) werd de potentiële methaanproductie onderzocht 
bij 15 °C waarbij er sulfaat werd toegediend aan de voeding, dit gebeurde van een 8:1 
CZV/sulfaat-ratio tot bij een 1:2 CZV/sulfaat-ratio, toen de SRB domineerden in plaats van de 
methanogenen. Lu et al., 2016 toonde vervolgens aan dat de sulfidogenese de 
propionzuurafbraak en de acetoclastische methanogenese bevordert wanneer de verhouding 
CZV/sulfaat groter of gelijk aan 2 is. Wanneer deze ratio nog verder daalt, wordt de 
methanogenese onderdrukt door de aanwezigheid van een te hoge concentratie 
waterstofsulfide. Indien deze omstandigheiden aangehouden blijven worden de methanogene 
populatie met de tijd vervangen door de SRB.  
 

1.4.5 Ontzwaveling van biogas 
 
Een nadeel van het toedienen van sulfaat is de vorming van waterstofsulfide. De hoeveelheid 
waterstofsulfide die uiteindelijk in het gas zit is ook afhankelijk van de pH, de temperatuur en 
substraat dat vergist wordt. Zo wordt een waterstofsulfidegehalte verwacht van 1000-3000 
ppm bij het vergisten van dierlijke mest. Naast de toxiciteit van waterstofsulfide voor de 
methanogenen, is het ook corrosief en kan het beschadigingen aanbrengen aan de WKK-
installaties. Om geschikt te zijn voor verbranding, dient het gas minder dan 700 ppm 
waterstofsulfide te bevatten om corrosie te vermijden (Deublein and Steinhauser, 2009).  
 
Het ontzwavelen van biogas kan op verschillende manieren; op biologische wijze door 
Sulfolobus en Thiobacillus (Deublein and Steinhauser, 2009) in de reactor zelf, door een kleine 
hoeveelheid lucht (2-8%) te injecteren. Hierdoor wordt waterstofsulfide geoxideerd tot vrij 
zwavel of zwavelzuur. Dit proces kan ook doorgaan in een externe reactor. Daarnaast kan het 
zwavel verwijderd worden op een chemische manier door precipitatie met een ijzeroplossing 
(Seadi et al., 2008). Ook zijn er nog technieken met actieve kool, zinkoxide en surfactanten 
mogelijk.  
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1.5 Doelstellingen 
 
Aangezien de referenties niet eenduidig zijn over welke concentraties natrium en kalium er 
problemen ontstaan zoals te zien in Tabel 3, wordt eerst het niveau van natrium en kalium 
bepaald waarbij propionzuur accumuleert. Dit gebeurt op pilootschaal onder mesofiele 
omstandigheden in een continu geroerde tankreactor, zoals de meeste vergisters in 
Vlaanderen. Deze kennis kan in de praktijk gebruikt worden om in te schatten of een installatie 
gevaar voor propionzuuraccumulatie oploopt ten gevolge van hoge concentraties natrium of 
kalium en ze vervolgens bij te sturen door het substraat aan te passen naar een natrium- of 
kaliumarme stroom of door de aanwezige kationen neer te slaan.  
 
In het tweede luik van het onderzoek wordt nagegaan hoe propionzuuraccumulatie verholpen 
kan worden door sulfaat te doseren. Dit wordt opnieuw uitgetest onder mesofiele 
omstandigheden, met als doelstelling het bekomen resultaat uiteindelijk te implementeren op 
installaties in Vlaanderen die te kampen hebben met propionzuuraccumulatie. Het sulfaat zal 
toegevoegd worden ten opzichte van een hoeveelheid substraat, uitgedrukt in CZV zoals in 
eerder onderzoek. Omdat de range waarbinnen positieve resultaten bekomen werd zeer ruim 
is onder verschillende omstandigheden, heeft deze thesis als doelstelling om een range te 
selecteren waarbij voldoende sulfaat wordt toegevoegd om propionzuur sneller af te breken, 
maar waarbij er geen risico is op inhibitie of verandering van de biologie door het toedienen 
van een te grote hoeveelheid sulfaat. 
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2. Materiaal en methoden 
 

2.1 Analyses op de voeding en het digestaat 
2.1.1 pH-bepaling 

 
Om de zuurtegraad van het digestaat op te volgen, wordt de pH bepaald met de PCD 6500 
van Eutech Instruments. Voor de eigenlijke meting, gebeurt er een kalibratie met 
standaardbuffers van pH 4, 7 en 10. De pH-elektrode en de temperatuurssonde worden in het 
digestaat geplaatst, tot een stabiele waarde wordt bekomen voor de pH. De bekomen waarde 
heeft een nauwkeurigheid van ± 0,1. Ter controle van het toestel wordt ook voor en na een 
meetreeks een controlestandaard gemeten. Deze waarde ingevuld op een controlekaart voor 
het toestel, zodat er actie ondernomen kan worden bij onregelmatigheden. 
 

2.1.2 Conductiviteitsbepaling 
 
Met de PCD 6500 van Eutech Instruments wordt eveneens de geleiding van het digestaat 
bepaald. De bekomen waarde voor de geleiding in mS/cm is een maat voor het aanwezige 
zoutgehalte en buffercapciteit in het digestaat. De meting wordt uitgevoerd door de sonde in 
het digestaat te plaatsen en te wachten tot er een stabiele waarde wordt bekomen. Het 
bekomen resultaat kan een afwijking hebben van 5%. Er wordt zowel voor als na de meting 
van het staal een controlestandaard gemeten 
 

2.1.3 FOS/TAC bepaling 
 

De FOS/TAC-verhouding wordt bepaald om de aanwezige vluchtige vetzuren (FOS) te 
vergelijken met het bufferende vermogen (TAC) van het digestaat. Er kan gesproken worden 
van een goede FOS/TAC-verhouding indien deze ligt tussen 0,2 en 0,4. Er is minstens dubbel 
zoveel buffercapaciteit nodig ten opzichte van de vluchtige vetzuren om van een goed 
gebalanceerde vergisting te kunnen spreken. Indien de FOS/TAC-verhouding groter is dan 0,5 
is dit een indicatie voor een overbelaste vergister, is de verhouding lager dan 0,2 dan is de 
vergister ondervoed. 
 
De FOS/TAC-verhouding wordt bekomen door het digestaat in twee stappen aan te zuren met 
0,05 M zwavelzuur. Door titratie met het sterke zuur tot een pH van eerst 5,0 wordt de totale 
buffercapaciteit (TAC) bepaald, aangezien de pKa van carbonzuur met 6,35 hoger ligt dan 5,0. 
Vervolgens wordt verder getitreerd met 0,05 M zwavelzuur tot een pH van 4,4 waardoor de 
hoeveelheid aanwezige vetzuren bepaald worden. De pKa van azijnzuur bedraagt 4,76, de 
pKa’s van de hogere vetzuren zijn iets hoger met 4,86 voor propionzuur, 4,84 voor 
valeriaanzuur en 4,82 voor boterzuur. Door te titreren tot pH 4,4 worden alle vetzuren in 
rekening gebracht. 
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Om deze test uit te voeren, wordt er eerst 20 g digestaat afgewogen op de bovenweger. Het 
digestaat wordt op een roerplaat geplaatst, zodat de vloeistof homogeen gemengd kan 
worden. In het digestaat wordt de pH-elektrode en bijhorende temperatuursonde (Eutech 
Instruments) geplaatst. Vervolgens wordt het digestaat aangezuurd met 0,05 M zwavelzuur tot 
een pH-waarde van 5,0 die enkele seconden stabiel blijft. Dit volume wordt genoteerd en er 
wordt verder aangezuurd tot een pH 4,4. Het resultaat weergegeven op de pH-meter heeft 
telkens een foutmarge van ± 0,1. 
 
De berekening van de FOS en de TAC gebeurt via onderstaande formules, de FOS/TAC-
bepaling werd beschreven door Nordmann (1977). 
 

!"#	(&'	()*+,)--.	/	0) 	= 	 ((3	4	1,66)	– 	0,15)	4	500		

;<=	(&'	>(0>*-&>(.?@,((A	/	0) 	= 	<	4	250	

 
Waarbij A het verbruikte 0,05 M zwavelzuur (ml) voorstelt om tot pH 5,0 te titreren, B stelt het 
volume (ml) 0,05 M zwavelzuur voor dat nodig is om van pH 5,0 naar pH 4,4 te titreren. De 
FOS/TAC-verhouding wordt bekomen door vervolgens de FOS te delen door de TAC. 
 

2.1.4 Bepaling van de totale ammoniakale stikstof (TAN) 
 
Het ammoniumgehalte van digestaat wordt bepaald omdat te hoge concentraties 
ammoniuminhibitie van het vergistingsproces veroorzaken. De bepaling gebeurt via een 
stoomdestillatie waaraan een mespuntje MgO wordt toegevoegd als katalysator. Na de 
stoomdestillatie wordt de afgeleide vloeistof opgevangen in boorzuur dat op zijn beurt wordt 
getitreerd met zoutzuur.  
 
Er wordt ongeveer 5 g digestaat afgewogen in een buis voor de stoomdestillatie. Deze massa 
wordt genoteerd om het resultaat te kunnen herrekenen. Als blanco wordt 1 ml demiwater 
gebruikt, de controle is 1 ml ammoniumchloride. Aan elke buis wordt 10 ml demiwater 
toegevoegd en een mespunt (ongeveer 0,5 g) magnesiumoxide. Elke buis wordt beurtelings 2 
minuten in het stoomdestillatietoestel (Büchi Distillation Unit K-350) geplaatst. Het destillaat 
wordt opgevangen in 50 ml 2% boorzuur waarin zich 0,08% Tashiro indicator (Chem-Lab) 
bevindt. Dit opgevangen mengsel wordt getitreerd met 0,2 M zoutzuur tot de indicator 
verandert van een groenblauwe kleur naar roze. Aan de hand van de getitreerde volumes en 
de afgewogen massa digestaat wordt de concentratie TAN berekend met onderstaande 

formule en uitgedrukt in C	DEF

GC	HICJKLEEL
. De meetonzekerheid op het resultaat bedraagt 10,65% bij 

Innolab waarmee ruimschoots voldaan wordt aan de richtlijn van 30%. 
 

= = 	
M − M?0(,>@ ∗ 	14,007 ' &@0 ∗ 0,2R
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2.1.5 Bepaling van de Kjeldahlstikstof 
 
De som van de aanwezige organische gebonden stikstof, TAN en de vrije ammoniumionen 
wordt de totale Kjeldahlstikstof (TKN) genoemd. Deze wordt gebruikt om de eiwitten te kunnen 
bepalen in een monster.  
 
Bij de Kjeldahlmethode wordt eerst een destructie uitgevoerd waarbij organisch gebonden 
stikstof wordt omgezet naar ammoniak. Na de destructie wordt een overmaat 
natriumhydroxide toegevoegd om alle overige ammoniumionen om te zetten naar ammoniak. 
Vervolgens gebeurt de bepaling op dezelfde manier als de TAN-bepaling. Er gebeurt een 
stoomdestillatie waarbij het destillaat wordt opgevangen in boorzuur dat vervolgens getitreerd 
wordt met zoutzuur. 
 
Een monster van 1 g wordt eerst afgewogen in een destructiebuis en de massa wordt 
genoteerd. Per reeks van stalen worden telkens een blanco en twee standaarden 
meegenomen. De blanco is 0 ml water en dient om na te gaan of er geen contaminatie in het 
systeem aanwezig is. De twee standaarden zijn enerzijds 1 ml ammoniumchloride als 
controlestandaard om na te gaan of er geen verliezen optreden en anderzijds 1ml glycine om 
na te gaan of de destructie volledig is doorgegaan. Aan elke destructiebuis wordt 10 ml 98,5% 
zwavelzuur toegevoegd samen met een katalysatortablet die bestaat uit 4,98 g K2SO4 en 0,02 
g CuSO4

.5H2O. Na de bereiding van elke destructiebuis worden ze voor 30 min in het 
destructieblok (Büchi Digestion Unit K-424) geplaatst, als de destructie voltooid is ziet het 
gedestrueerde monster er helder uit. De vrijgekomen gassen worden met een gaswasser 
(Büchi Scrubber K-415) afgezogen, waarin zich tevens een indicator bevindt. Eens de 
destructiebuizen afgekoeld zijn wordt er 50 ml demiwater aan toegevoegd en worden ze 
aangesloten op het stoomdestillatietoestel (Büchi Distillation Unit K-350). Daar wordt 50 ml 
32,5% natriumhydroxide (Chem-Lab) toegevoegd zodat alle ammoniumionen worden 
omgezet naar ammoniak. De stoomdestillatie duurt 2 min en het destillaat wordt opgevangen 
in 50 ml 2% boorzuur waarin zich 0,08% Tashiro indicator (Chem-Lab) bevindt. Dit 
opgevangen mengsel wordt getitreerd met 0,2 M zoutzuur tot de indicator verandert van een 
groenblauwe kleur naar paars. Aan de hand van de getitreerde volumes en de afgewogen 
massa digestaat wordt de concentratie TKN berekend met onderstaande formule en uitgedrukt 

in C	DST

GC	HICJKLEEL
. Bij Innolab is er een meetonzekerheid van 8,58% bij de TKN-bepaling, dit is ruim 

onder de norm van 30% die opgelegd wordt.  
 
 

= = 	
M − M?0(,>@ ∗ 	14,007 ' &@0 ∗ 0,2R
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Om uiteindelijk het eiwitgehalte te bepalen aan de hand van de totale Kjeldahlstikstof wordt 
eerst de ammoniakale stikstof van de totale Kjeldahlstikstof afgetrokken. Deze bekomen 
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waarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met 6,25. Deze correctiefactor vloeit voort uit het 
gegeven dat eiwitten gemiddeld 16% stikstof bevatten. 
 

2.1.6 Vetbepaling 
 

Het vetgehalte van de monsters wordt bepaald via een Soxhletextractie. Het monster wordt 
eerst gehomogeniseerd en vervolgens 24 uur gedroogd in de droogstoof op 105 °C. Er wordt 
10 g monster afgewogen in een extractiehuls, de exacte massa wordt genoteerd. De 
extractiehuls wordt in de extractiebuis, die vooraf werd gewogen, geplaatst waarin zich 50 ml 
petroleumether bevindt. De buis wordt vervolgens in het Soxhletapparaat (Gerhardt Soxtherm) 
geplaatst. Vanaf hier vindt de eigenlijke extractie plaats. De petroleumether wordt opgewarmd 
tot boven zijn kookpunt, tot deze verdampt. Vervolgens condenseert ze, waardoor de 
petroleumether in de extractiehuls druppelt en samen met het vet doorheen de huls sijpelt. Na 
4 uur is de extractie voltooid en bevindt het vet zich onderaan de extractiebuis en het vetvrije 
monster in de extractiehuls. De extractie buis wordt opnieuw 24 uur gedroogd bij 105 °C om 
alle petroleumether te laten verdampen. Hierna wordt de buis opnieuw gewogen, zodat het 
vetgehalte (%) kan berekend worden met onderstaande formule en omgerekend worden naar 
g vet per kg materiaal. 
 

 MUA'Uℎ(0AU	 % = 	
XYZZY	([\]Z	^_	`^a)	–	XYZZY	([\]Z)	

XYZZY	(Xb_Za^c)
∗ 100% 

 

2.1.7 Bepaling van ruwe celstof 
 
Het bepalen van de hoeveelheid vezels in een monster gebeurt na de vetbepaling. Er wordt 
verder gewerkt met het vetvrije monster, dat zich in de extractiehuls bevindt. De vetextractie 
staat beschreven onder 2.1.6. In een filterzakje wordt 1 g vetvrij en gedroogd materiaal 
gebracht. Het zakje met materiaal wordt 30 minuten gekookt in 100 ml 0,13 M zwavelzuur en 
vervolgens 30 minuten gekookt in 100 ml 0,23 M kaliumhydroxide. Er is steeds een koude 
koeling aanwezig, tegen droogdamping en schuimvorming. Nadien wordt het filterzakje 
afgespoeld en in een kroesje geplaatst om 24 uur te drogen bij 105 °C in de droogstoof. Deze 
gedroogde massa wordt gewogen om de vezels te bepalen. Om de niet afbreekbare fractie 
vezels te bepalen, wordt het residu 4 uur verast in de moffeloven bij 550 °C. Dit wordt 
afgewogen en vergeleken met de initiële massa om het gehalte aan niet afbreekbare vezels 
te berekenen. 
 

2.1.8 Droge stof en organische droge stofbepaling 
 

Het droge stofgehalte van een monster is de verhouding tussen de massa van een monster 
na droging ten opzichte van de initiële massa van een monster. Er wordt een bepaalde massa 
van het monster afgewogen in een porseleinen kroesje. Dit wordt voor 24 uur in de droogstoof 
geplaatst bij 105 °C zodat al het vocht kan verdampen. De kroesjes met hun inhoud worden 
afgekoeld in de exsiccator en opnieuw gewogen op de analytische balans. Er wordt steeds in 
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duplo gewerkt, zodat ook voor niet homogene monsters een correcte bepaling kan gebeuren. 
Indien beide bepalingen hoogstens 10% afwijken, wordt het resultaat aanvaard, bij Innolab is 
er een meetonzekerheid van 9,12%. 
 
Vanuit het gedroogde staal wordt vervolgens het organische droge stofgehalte bepaald. De 
ondertussen gekende droge massa’s uit vorige stap worden 4 uur verast in de moffeloven op 
550 °C. In de moffeloven worden alle organische verbindingen geoxideerd en vervluchtigd 
zodat er enkel een anorganische asrest overblijft, hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 
ook vluchtige anorganische verbindingen mee bepaald worden. Deze wordt opnieuw 
afgekoeld in de exsiccator en afgewogen. Het verschil tussen het gedroogde staal en de 
asrest, is de anorganische fractie. Het is van belang om deze waarde te kennen om de 
organische belasting van de reactoren te kunnen berekenen.  
 

2.1.9 EPi-test 
 

De EPi-test is een eigen analyse van Innolab om het methaanpotentieel van een 
voedingsstroom te bepalen. Als eerste wordt de samenstelling van de voedingsstroom 
bepaald. Voor de bepaling van het ruw eiwitgehalte moeten de TAN en TKN gekend zijn, de 
analyses hiervoor worden beschreven in respectievelijk 2.1.4 en 2.1.5. Daarnaast moet het 
ruw vetgehalte gekend zijn (2.1.6), de ruwe celstof (2.1.7) en het droge en organische droge 
stofgehalte (2.1.8) om het biogaspotentieel te bereken via onderstaande formule. 
 

dX^aeYY_
0

f'
=
ghi ∙ =k + gmm ∙ nn + gopm ∙ R!n

1000
	

In	bovenstaande	formule	staat	CP	voor	de	hoeveelheid	ruwe	celstof,	EE	voor	de	hoeveelheid	ruw	vet	
en	 NFE	 voor	 het	 stikstofvrije	 extract	 die	 bepaald	 werden.	 Deze	 gekende	 waardes	 worden	
vermenigvuldigd	met	 hun	 corresponderende	 omzettingsfactor	 (fCP,	 fEE	 en	 fNFE)	 en	 opgeteld	 om	 het	
methaanpotentieel	te	bekomen.	

	

2.1.10 Vetzuuranalyse 
 

Vetzuuranalyse is belangrijk om de hoeveelheid gevormde vetzuren tijdens 
vergistingsprocessen in beeld te brengen. Aan de hand van deze gegevens kunnen problemen 
opgemerkt worden zoals bijvoorbeeld overbelasting of propionzuuraccumulatie. De 
concentraties van de verschillende vetzuren worden bepaald door ze eerst te extraheren uit 
het staal met di-ethylether, vervolgens te scheiden door gaschromatografie en uiteindelijk te 
detecteren met een vlamionisatiedetector (FID).  
 
Om de analyse in te zetten wordt 2 g digestaat afgewogen. Deze massa wordt genoteerd en 
er wordt 0,5 ml 50 % zwavelzuur toegevoegd om de vetzuren in hun niet gedissocieerde vorm 
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te bekomen. Vervolgens wordt er een interne standaard aan de stalen toegevoegd, dit is nodig 
om de vetzuurconcentraties te kunnen berekenen en interferenties te elimineren. De interne 
standaard die gebruikt wordt is acrylzuur. Aan de hand van de hoeveelheid acrylzuur die 
gedetecteerd wordt, kunnen de vetzuren gekwantificeerd worden met deze interne standaard. 
Na het toevoegen van het acrylzuur als interne standaard wordt nog 2 ml di-ethylether 
toegevoegd als extractiemiddel. De buisjes worden goed gemengd met behulp van een vortex. 
Na de volledige menging worden de fasen gescheiden door centrifugatie. De buisjes worden 
1 minuut in de centrifuge geplaatst op 4000 rpm en er worden twee verschillende fasen 
zichtbaar. De etherfase die de geëxtraheerde vetzuren bevat, bevindt zich bovenaan. Deze 
fase wordt met behulp van een pasteurpipet overgebracht naar een vial die geschikt is voor 
de gaschromatograaf (Thermo Finnigan Focus GC). 
 
De vial waarin zich het mengsel van di-ethylether met de vetzuren bevindt, wordt in de 
gaschromatograaf geplaatst waar de naald het correcte volume staal in het toestel brengt. Het 
staal wordt verwarmd van 135 °C tot 155 °C om het te versnellen. Aan de inlet van de capillaire 
kolom (Stabiwax DA, 15 m, 0,53 mm ID, filmdikte 1,5 µm) bedraagt de temperatuur 210 °C, 
zodat de vetzuren in de gasfase terechtkomen. In de kolom worden de vetzuren 
getransporteerd door helium dat functioneert als draaggas, door de capillariteit worden de 
vetzuren gescheiden op basis van grootte. Vervolgens worden de verschillende componenten 
gedetecteerd met de FID bij 250 °C zodat de componenten in de gasfase blijven. Er wordt een 
chromotagram bekomen waaruit vervolgens de concentraties aan de verschillende vetzuren 
berekend worden. Deze kwantificatie is mogelijk door de aanwezigheid van acrylzuur als 
interne standaard. 
 

2.1.11 Natrium- en kaliumbepaling 
 
De metaalelementen aanwezig in het digestaat worden bij Innolab gemeten via een inductief 
gekoppeld plasma met optische emissie spectrometrie (ICP-OES). De ICP-OES zal in het 
kader van deze thesis gebruikt worden om de concentraties natrium en kalium in het digestaat 
te bepalen. Als staalvoorbereiding wordt er eerst een zure en thermische destructie uitgevoerd, 
zodat alle partikels in oplossing gebracht worden. Daarna wordt het staal gefilterd zodat het 
zeker asvrij is, waarna het gemeten wordt in de ICP-OES. 
 
De bepaling van natrium en kalium wordt uitgevoerd door eerst 0,5 g tot 1 g staal af te wegen 
een speciale teflonvessel. Hieraan wordt 2 ml ultrapuur water toegevoegd, samen met 4,5 ml 
1M HNO3. Dit mengsel wordt vervolgens in de microgolf (Multiwave Go, Anton Paar) geplaatst 
om de destructie uit te voeren. De microgolf zal in de eerste 20 minuten stelselmatig opwarmen 
tot 180 °C, hierna wordt die temperatuur van 180 °C 10 minuten aangehouden. Na deze cyclus, 
wordt aan elk staal 2 ml H2O2 toegevoegd zodat de nitreuze dampen in de oplossing blijven. 
Vervolgens worden de gedestrueerde stalen gefilterd om storende partikels te verwijderen en 
overgebracht naar een kolf van 50 ml, waar de stalen aangelengd worden met ultrapuur water. 
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Er wordt een ook standaardoplossing bereid. 0,5 ml MES (multi-element standaard) wordt 
verdund tot een concentratie van 1 ppm per metaal.  
 
Na de staalvoorbereiding kunnen het natrium- en kaliumgehalte bepaald worden in de ICP-
OES (ICPE-9000, Shimadzu). Via de autosampler worden de standaard en de stalen in het 
toestel gebracht. Met de standaard wordt per run een ijklijn gemaakt voor elk element 
aanwezig in de MES, deze ijklijn heeft concentraties van 0-0,1-1-5-10 mg/l. Vervolgens worden 
de stalen met de autosampler in de ICP-OES gebracht. Per staal wordt het toestel en de 
leidingen gespoeld met verdund salpeterzuur, vervolgens een spoeling met het staal waarna 
het staal in drievoud wordt gemeten. Hierna wordt opnieuw gespoeld met het verdunde 
salpeterzuur. 
 
Nu het staal zich in de ICP-OES bevindt, wordt het verstoven en de elementen worden door 
argon, dat dienstdoet als draaggas en koelgas, naar het plasma vervoerd. Daar worden de 
elementen geëxciteerd en zullen ze licht emitteren, dat gedetecteerd wordt door de 
ladinggekoppelde (CCD) detector. Het opgevangen signaal wordt verwerkt door de computer 
die het resultaat als output weergeeft.  
 

2.2 Opbouw en parameters van vergistingsreactoren 
2.2.1 Semi-continue test voor de accumulatie van propionzuur door 

natrium 
 

 
Figuur 8: Foto (links) en schets (rechts) van de proefopstelling voor reactoren A en B 

 
Om na te gaan bij welke concentraties natrium er zich een propionzuuraccumulatie voordoet, 
wordt er gewerkt op pilootschaal. De twee verticale reactorvaten hebben een inhoud van 85 
liter in totaal en een nuttig volume van 72 liter met staand roerwerk. De motoren van het 
roerwerk worden automatisch aangestuurd, het roerwerk is gedurende 400 seconden in 
beweging met 40 rpm gevolgd door 1500 seconden stilstand. De temperatuur wordt ook 
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automatisch geregeld via een PLC-sturing en deze wordt ingesteld op 38 °C. Wanneer 
afgeweken wordt van dit setpoint zal de reactor automatisch verwarmd worden tot 38 °C. Het 
geproduceerde gas wordt door de gasmeter gestuurd via de gasleiding om de volumes te 
kunnen opvolgen, waarna het gas wordt afgevoerd. 
 
De reactoren worden op vijf van de zeven dagen gevoed met een mengsel van verschillende 
soorten voedingsstromen. Beide reactoren A en B krijgen onderling dezelfde voeding en ook 
de parameters zijn identiek gedurende de proef. De voeding wordt stopgezet na 141 dagen, 
ze wordt niet meer heropgestart in reactor B, in reactor A wordt ze wel heropgestart na 168 
dagen en wordt er sulfaat aan toegevoegd. Om het natriumgehalte in het digestaat op te 
kunnen drijven, wordt natriumhydroxide onder de voeding gemengd. Natriumhydroxide wordt 
toegevoegd onder de vorm van 98,5% microprills (Chem-Lab). Voor de voeding wordt 
toegediend wordt de gassamenstelling bepaald. Dit gebeurt met de Multitec 560 van Sewerin 
die het gehalte methaan, koolstofdioxide, zuurstof, waterstofsulfide en koolstofmonoxide 
bepaalt. 
 

2.2.2 Test met sulfaat om propionzuuraccumulatie te verhelpen 
 

 
Figuur 9: Proefopstelling voor reactoren S en R 

Er wordt op laboschaal getest welke hoeveelheid sulfaat toegediend moet worden om 
propionzuuraccumulatie op te lossen. Er wordt begonnen met een mengsel van verschillende 
digestaatstalen uit praktijkinstallaties die minstens dubbel zoveel propionzuur als azijnzuur 
bevatten. Dit mengsel wordt verdeeld over twee reactoren met elk 1,5 liter digestaat. Eén 
reactor S wordt behandeld door het toedienen van sulfaat onder de vorm van vloeibaar 
zwavelzuur met een concentratie van 0,13 M (Chem-Lab), de andere reactor R niet. De 
reactoren worden eveneens vijf dagen op zeven gevoed en opgeschud om te mengen 
aangezien er geen roerwerk aanwezig is. Beide reactoren worden in een geïsoleerde kast 
geplaatst bij een temperatuur van 38 °C. Voor de voeding wordt toegediend, wordt de 
gassamenstelling bepaald via het gasafvoerkanaal. Dit gebeurt met de Multitec 560 van 
Sewerin die het gehalte methaan, koolstofdioxide, zuurstof, waterstofsulfide en 
koolstofmonoxide bepaalt. 
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3. Resultaten 
 

3.1 Natriumtolerantie bij anaerobe vergisting 
3.1.1 Plan van aanpak 

 
Om het eerste luik van dit onderzoek rond natrium- en kaliumtolerantie in vergistingssystemen 
te volbrengen wordt gewerkt op pilootschaal in twee continu geroerde tankreactoren A en B. 
Beide reactoren werden gevuld met hetzelfde performant digestaat. De parameters en de 
voeding van beide reactoren is dezelfde voor beide reactoren, zodat dezelfde resultaten 
verwacht worden (zie ook 2.2.1). Het natrium wordt toegediend onder de vorm van 
natriumhydroxide dat gemengd werd onder de voeding. Dit heeft als doel om 
propionzuuraccumulatie te genereren in beide reactoren, waarbij in een later stadium de 
accumulatie kan behandeld worden in één reactor door het toedienen van sulfaat, de andere 
reactor zou dienen als controle om het bekomen resultaat te vergelijken met de onbehandelde 
reactor. Nielsen et al., 2007 spreekt van een propionzuuraccumulatie indien de 
propionzuur/azijnzuur-verhouding (P/A-verhouding) hoger is dan 1,4, in deze thesis wordt van 
een propionzuuraccumulatie gesproken indien de P/A-verhouding hoger is dan 2. 
 

 
Figuur 10: De natrium- en kaliumconcentraties en de ORB voor reactoren A (a) en B (b) tijdens het verloop van 
de proef 

 
Om zo correct mogelijk het effect van natrium na te gaan, worden zoveel mogelijk andere 
eventueel stresserende factoren geminimaliseerd. Er wordt daarom gewerkt met een vlot 
verteerbare voedingsinput die voornamelijk uit koolhydraten bestaat. Het droge stofgehalte 
van het digestaat wordt met een initiële waarde van 4,28 % bewust laag gehouden. Bij 
installaties waar natte vergisting plaats vindt, kan gewerkt worden met een droge stofgehalte 
tot 15 %. De keuze voor een lage droge stofgehalte sluit een verband tussen 
propionzuuraccumulatie en het droge stofgehalte uit. Hiervoor werd gekozen omdat uit de 
ervaring van Innolab blijkt dat propionzuuraccumulatie vaker voorkomt bij vergisters met 
hogere droge stofgehaltes. Naast deze factoren werd voor een lage ORB gekozen, omdat een 
te hoge ORB eveneens VVZ-accumulatie kan veroorzaken. In de testreactoren zal gewerkt 
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worden met een ORB tussen 1 en 3 kg oDS / dag / m3 terwijl full scale installaties operationeel 
zijn bij een ORB van 2 tot 6 kg oDS / dag / m3. 
 
Er wordt in verschillende fasen gewerkt, als eerste is er de opstartfase van de reactoren. Nadat 
het digestaat overgebracht werd in de testreactoren, past het zich aan aan de omstandigheden 
en vermenigvuldigt de biologie zich. Deze fase is afgelopen van zodra de reactoren de 
hoeveelheid methaan produceren die verwacht wordt op basis van de hoeveelheid CZV dat 
gevoed werd. Hierna kan het opdrijven van de natriumconcentratie ingezet worden. Er wordt 
gekozen om natrium te doseren tot de niveaus die stagnatie en afdoding veroorzaken op basis 
van de literatuur (Tabel 2, voor natrium). Deze niveaus bedragen respectievelijk 5000, 8000 
en 12800 mg Na+ / l. Kalium blijft gedurende het experiment stabiel binnen een range van 2121 
tot 3293 mg / kg K+. Het effect van een nog hogere natriumconcentratie zal niet verder 
onderzocht worden, aangezien in de ervaring van Innolab deze concentraties nooit worden 
aangetroffen in praktijk. Eens er een niveau bereikt is, wordt dit niveau aangehouden zodat 
propionzuur voldoende tijd krijgt om eventueel te accumuleren. Na de vijfde periode van 
natriumdosering waarbij uiteindelijk een concentratie van 13097 mg Na+ / kg in reactor A en 
14784 mg Na+ / kg in reactor B wordt gemeten, produceren beide reactoren veel minder 
methaan dan theoretisch verwacht.  
 
Om het gehalte aan natrium in het digestaat te doen stijgen wordt natriumhydroxide gebruikt. 
Natriumhydroxide splitst in waterig milieu in Na+ en OH- waardoor natrium vrijkomt zonder kans 
op interferentie door storende anionen. Het nadeel van natriumhydroxide is de sterke 
alkaliniteit van het product. Om geen drastische, irreversibele pH-shift te veroorzaken wordt 
de hoeveelheid natriumhydroxide verdeeld over meerdere porties voeding, zodat het gespreid 
over meerdere dagen en opgelost in de voeding in de reactoren terecht komt. De bufferende 
werking van het digestaat in de reactoren zal er dan voor zorgen dat de pH binnen een veilige 
range blijft, zodat de pH niet de inhiberende factor is.  
 

 
3.1.2 Verloop van de proef 

 
Tijdens het verloop van de proef werd opstapeling van verschillende vetzuren waargenomen 
(zie Figuur 14) alhoewel er geen specifieke propionzuuraccumulatie werd vastgesteld. Na 141 
dagen werd de voeding stopgezet maar de gassamenstelling en vetzuurconcentraties bleven 
opgevolgd worden. 27 dagen na het stoppen van de voeding werd het voeden van reactor A 
heropgestart en aan de voeding werd sulfaat toegediend om na te gaan of de opgestapelde 
vetzuren sneller verbruikt zouden worden (Li et al., 2015) en het effect van het sulfaat op het 
biogas na te gaan. Bij reactor B werd de voeding niet meer heropgestart. 
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3.1.3 Productie en samenstelling van het biogas 
 
De proefopzet wordt opgevolgd via controle van het geproduceerde biogas en het volume 
ervan. Deze resultaten werden uitgezet in Figuur 11 waarop de periodes zijn aangeduid 
wanneer er NaOH werd gemengd onder de voeding.  

 
Figuur 11: Methaangehalte, volume methaan en het cumulatieve volume methaan in functie van de tijd. A en b 
stellen het methaan- en CO2-gehalte voor in het biogas, c en d tonen het geproduceerde volume methaan in 
vergelijking met het verwachte volume methaan voor reactor A en B. E en f tonen het cumulatief volume methaan 
dat de reactoren produceerden in vergelijking met het cumulatieve theoretische volume. Bij de eerste toevoeging 
wordt een concentratie van 5000 mg Na+ / kg nagestreefd, bij de tweede, derde en vierde toevoegingen een 
concentratie van 8000 mg Na+ / kg en bij de laatste, vijfde, toevoeging wordt een concentratie van 13000 mg Na+ / 
kg nagestreefd. 

Als eerste wordt er gekeken naar de samenstelling van het biogas. De belangrijkste 
componenten van het gas, methaan en koolstofdioxide, werden uitgezet op de grafiek. Hierbij 
is te zien dat er tijdens en net na de toevoeging van NaOH aan beide reactoren een stijging 
van het aandeel methaan in het biogas optreedt. Voor koolstofdioxide is dit omgekeerd, daar 
is er een daling van het aandeel op te merken. Dit wordt verklaard door de sterke alkaliniteit 
van de voeding die toegediend wordt op het moment dat er NaOH onder de voeding is 
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gemengd. Het koolstofdioxide wordt dan verbruikt ter neutralisatie van de OH--ionen, zodat de 
pH gebufferd blijft. Na het stopzetten van de voeding is er opnieuw een stijging van het aandeel 
methaan in het biogas op te merken, bij het heropstarten van de voeding met sulfaat in reactor 
A daalt dat aandeel opnieuw. 
 
Uit de samenstelling en het volume biogas kan het volume methaan berekend worden. Zo kan 
per dag nagegaan worden of het volume methaan overeenkomt met de theoretische 
hoeveelheid methaan die verwacht wordt uit de hoeveelheid voeding. Zoals te zien in (Figuur 
11, c en d) wordt in de beginfase veel minder methaan geproduceerd dan verwacht, na 14 
dagen is dit omgekeerd en wordt er meer geproduceerd. Na 23 dagen komt de theoretische 
productie van methaan overeen met de experimentele productie, dat is ook te zien in (Figuur 
11, e en f) waaruit blijkt dat na 23 dagen in totaal evenveel methaan is geproduceerd als 
theoretisch verwacht. De eerste 23 dagen van de proef worden dan ook beschouwd als de 
opstartfase van de reactoren. Vanaf dan worden de reactoren als operationeel beschouwd en 
klaar om manipulaties door te voeren. Figuur 11 (c en d) geven voor respectievelijk reactor A 
en B de theoretische en experimentele volumes methaan weer. Er is op te merken dat een 
drastische theoretische stijging van het verwachte volume methaan pas na enkele dagen 
gevolgd wordt door een experimentele stijging. Dit komt doordat de biologie tijd nodig heeft 
om die extra voeding te verwerken. Deze sterke stijgingen in het theoretisch methaanvolume 
zijn te wijten aan het toedienen van een andere voeding waardoor de ORB verandert, van 
deze voeding is de samenstelling pas gekend na enkele dagen via een EPi-test. Omdat de 
samenstelling nog niet gekend is, kan de hoeveelheid voeding pas na enkele dagen aangepast 
worden om de ORB opnieuw constant te houden. Dit verklaart de schommelingen in de ORB 
(Figuur 10) en bijgevolg de stijgingen in de theoretische methaanproductie. 
 
Om het effect van sulfaattoediening na te gaan werd de voeding van reactor A heropgestart. 
Aan de voeding werd echter sulfaat toegediend in een 150:1 verhouding ten opzichte van de 
CZV. De voeding die nu van een zure aard is, zorgt ervoor dat het aandeel methaan en 
koolstofdioxide ongeveer gelijk zijn in het gas, doordat extra koolstofdioxide wordt vrijgesteld 
uit de buffer. Het toedienen van sulfaat zorgt er echter niet voor dat de theoretische 
methaanproductie na 18 dagen behaald wordt bij een concentratie van 13000 mg/kg Na+ zoals 
te zien in Figuur 11 (c). 
 
Hoewel er te zien is dat de reactoren A en B op verschillende periodes minder methaan 
produceren dan theoretisch verwacht, ligt de experimentele curve van het cumulatief 
geproduceerde methaan boven de experimentele curve in Figuur 11 (e,f). Dit komt door het 
toevoegen van NaOH aan de voeding dat ervoor zorgt dat de ruwe celstof in de voeding verder 
afgebroken kan worden en uiteindelijk meer methaan kan opbrengen dan theoretisch 
verwacht. De afremming van de methaanproductie is ook waar te nemen op deze curves. Na 
de laatste periode waarin NaOH werd toegediend, is de richtingscoëfficiënt van de 
experimentele cumulatieve curve kleiner dan deze van de theoretische cumulatieve curve, wat 
de afremming bevestigd. 
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Figuur 12: Concentratie van H2S in het biogas voor reactor A en B gedurende het experiment 

 
In het begin van het experiment produceerden beide reactoren veel waterstofsulfide, er was 
een concentratie van 2000 ppm aanwezig in het gas van beide reactoren. Er is echter een 
dalende trend waar te nemen in de beginfase. Bij de eerste dosering van natrium zet deze 
dalende trend zich voort tot aan de tweede dosering van natrium. Het H2S-gehalte in beide 
reactoren bedraagt dan 0 tot 200 ppm. Na het stopzetten van de voeding daalt het H2S-gehalte 
nog verder en bedraagt dan 0 tot 20 ppm in beide reactoren. In reactor A waar de voeding 
werd heropgestart en sulfaat werd toegediend in een ratio van 150:1 CZV/sulfaat, stijgt het 
H2S-gehalte opnieuw tot maximaal 112 ppm. In reactor B, zonder heropstart van de voeding, 
blijft het H2S-gehalte laag met waardes tussen 0 en 10 ppm. Op de laatste dag van het 
experiment werd ook de concentratie zwavel in het digestaat bepaald, deze bedroeg in reactor 
A 613 mg / kg  en 536 mg / kg  in reactor B. 
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3.1.4 Opvolging van de pH, alkaliniteit en conductiviteit in het digestaat 
 
Het effect van het toevoegen van natriumhydroxide onder de voeding is waar te nemen in het 
digestaat via de pH, alkaliniteit en conductiviteit zoals weergegeven in Figuur 13. 

 
Figuur 13: Opvolging van pH (a), alkaliniteit (b) en conductiviteit (c) in reactoren A en B gedurende het experiment 

In de eerste fase van de proef waarbij geen natrium gedoseerd wordt, stabiliseert de pH zich 
in beide reactoren tot een waarde die zich bevindt tussen 7,64 en 7,88. Deze waarde wordt 
bekomen door de aanwezigheid van de bicarbonaat- en de ammoniumbuffer. Telkens na het 
doseren van natrium is er een stijging in de pH waar te nemen (Figuur 13, a). Dit is logisch 
aangezien de voeding die op dat moment gebruikt wordt, sterk alkalisch is. Na elke pH-piek is 
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er ook opnieuw stabilisatie te zien. De pH-daling van het digestaat is te wijten aan de 
aanwezige buffers, die het vergistingsproces beschermen tegen pH-schommelingen.  
 
Het toevoegen van een sterk alkalische voeding zorgt er ook voor dat de buffercapaciteit van 
het digestaat stijgt. De initiële alkaliniteit van het digestaat, de hoeveelheid carbonaat per kg 
digestaat, ligt veel lager dan op het einde van het experiment, nadat veel alkalische voeding 
werd toegediend. Dit komt doordat in een aquatisch milieu het hydroxide-anion zich afsplitst 
van het natriumkation. Het OH--anion capteert de geproduceerde CO2, zodat er zich extra 
carbonaat vormt. De daling van de alkaliniteit wordt veroorzaakt door de vrijstelling CO2 als 
gevolg van een zure invloed. Dit kan door een zure voeding zijn, alsook door een opstapeling 
van vetzuren.  
 
Naast de pH-fluctuaties en de stijgende buffercapaciteit als gevolg van de NaOH-dosering, 
wordt er ook een stijgende trend opgemerkt in de conductiviteit telkens nadat er natrium wordt 
toegevoegd. De extra ionen door de toevoeging van NaOH veroorzaken deze stijging. 
 

3.1.5 Opvolgen van de vetzuren tijdens het experiment 
 
Net zoals de pH, alkaliniteit en conductiviteit werden ook de vetzuren wekelijks bepaald. In 
Figuur 14 zijn deze voor reactor A en B uitgezet waarbij de P/A-verhouding aangeduid is, zodat 
een eventuele propionzuuraccumulatie gemakkelijk gedetecteerd kan worden. Er wordt 
gesproken van een propionzuuraccumulatie indien de P/A-verhouding groter is dan 2, met 
andere woorden indien er minstens dubbel zoveel propionzuur als azijnzuur aanwezig is in het 
digestaat. De hoeveelheid vetzuren staan in relatie met Figuur 10, aangezien de concentratie 
aan natrium en kalium en de ORB rechtstreeks in verband staan met de hoeveelheid vetzuren.  

 
Figuur 14: Opvolging van de vetzuren en de P/A-verhouding in het digestaat voor reactor A (a) en B (b) 

Uit bovenstaande Figuur 14 is af te leiden dat er in het begin van de proef weinig vetzuren 
aanwezig zijn in het digestaat. Initieel werd gewerkt bij een ORB van 7, omdat deze belasting 
veel te hoog is voor het opstarten van een reactor werd de belasting gehalveerd naar 3,5. Door 
die hoge belasting zijn er bij de eerste twee stalen, op dag 7 en dag 14, veel vetzuren op te 
merken bij beide reactoren A en B. Azijnzuur neemt het grootste aandeel in, gevolgd door 
propionzuur en de overige vetzuren. Van zodra de ORB daalt, dalen de vetzuren ook naar 
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zeer lage waarden. Na de eerste natriumdosering, dag 45, is er geen verandering op te merken 
in de hoeveelheid vetzuren. De daaropvolgende stalen, op dag 81, 88 en 95, hebben wel een 
grotere hoeveelheid vetzuren. In Figuur 10 is te zien dat de ORB in die periode ook sterk 
verhoogd werd, wat de oorzaak van de verhoging van het totaal aantal vetzuren veroorzaakt. 
Het eerstvolgende staal bevat veel minder vetzuren, maar er is wel te zien dat er meer dan 
dubbel zoveel propionzuur ten opzichte van azijnzuur aanwezig is. Er is dus sprake van 
propionzuuraccumulatie. Dit is slechts zeer tijdelijk aangezien de propionzuuraccumulatie op 
slechts één punt wordt gedetecteerd.  
 
Na 4 natriumdoseringen (dag 109) is er ondertussen 9849 mg / kg Na+ en 2621 mg / kg K+ in 
het digestaat aanwezig in reactor A, in reactor B is dit 9372 mg / kg Na+ en 2552 mg / kg K+. 
In combinatie met de verhoogde ORB, is er opnieuw een stijging van de hoeveelheid vetzuren 
waar te nemen. Bij het volgende staal (dag 116) wordt de hoogste natriumconcentratie in beide 
reactoren bekomen, voor reactor A 13097 mg / kg Na+ en voor reactor B 14784 mg / kg Na+. 
Vanaf dan is er enkel een stijging van de hoeveelheid vetzuren in beide reactoren te zien, ook 
bij een verlaging van de ORB.  
 
Omdat de hoeveelheid vetzuren bleef stegen, werd na 141 dagen de voeding stopgezet voor 
beide reactoren. Hierdoor is er in de daaropvolgende stalen een langzame daling van de 
hoeveelheid vetzuren, waarbij de propionzuur/azijnzuurverhouding stijgt. Bij reactor A werd op 
dag 168 de voeding bij een ORB van 2,2 heropgestart, met toevoeging van sulfaat. Ondanks 
dat de ORB laag was, stapelden de vetzuren zich opnieuw snel op.  
 

3.1.6 Besluit rond het effect van natrium bij anaerobe vergisting 
 
In reactoren A en B werd geen specifieke propionzuuraccumulatie vastgesteld door een hoge 
concentratie natrium, omdat alle vetzuren zich opstapelen vanaf 13000 mg Na+ / kg bij een 
lage ORB en een lage droge stofgehalte. Uit de opvolging van het gasvolume en de 
samenstelling van het biogas, kan afgeleid worden dat de methaanproductie afgeremd wordt. 
Dit wordt bevestigd door de vetzuren die zich accumuleren. Hieruit kan besloten worden dat 
13000 mg Na+ / kg een afremming van alle micro-organismen veroorzaakt bij een laag droge 
stofgehalte. Daarnaast werd het toedienen van sulfaat in een 150:1 CZV/sulfaat-ratio uitgetest 
op reactor A. Dit kon het opnieuw opstapelen van de vetzuren echter niet vermijden. 
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3.2 Remediering van propionzuuraccumulatie door 
sulfaatdosering 

3.2.1 Plan van aanpak 
 
In het tweede luik van de thesis wordt nagegaan welke concentratie sulfaat een 
propionzuuraccumulatie kan doen oplossen bij mesofiele natte vergisting. Hierbij wordt 
vertrokken van stalen met propionzuuraccumulatie, stalen waarvan de P/A-verhouding 
minstens 2 bedraagt. De stalen zijn afkomstig van verschillende vergisters in België, waarop 
Innolab de nodige analyses uitvoert.  

 
Figuur 15: De natrium- en kaliumconcentraties en de ORB voor reactoren S (a) en R (b) tijdens het verloop van de 
proef 

Deze stalen worden gemengd en verdeeld over twee gelijke reactoren S en R. Bij reactor S 
zullen verschillende dosissen sulfaat samen met de voeding worden toegediend, reactor R 
dient als referentie en zal enkel gevoed worden met dezelfde voeding en ORB als reactor S, 
maar zonder sulfaat. Gedurende dit experiment bleven de natrium en kaliumconcentraties op 
een ongeveer constant niveau. Voor reactor S bedroegen de concentraties zich tussen 4948-
5520 mg K+ / kg en 7524-8834 mg Na+ / kg, voor reactor R  5141-5740 mg K+ / kg 
 en 7189-9575 mg Na+ / kg. 
 
Het sulfaat wordt toegediend onder een vloeibare vorm van zwavelzuur met een concentratie 
van 0,13 M. De hoeveelheid sulfaat wordt toegediend in een verhouding ten opzichte van de 
hoeveelheid CZV. De verschillende hoeveelheden sulfaat die uitgetest zullen worden, zijn 
gebaseerd op de literatuur. Li et al., 2015 toonde aan dat een dosering van 350-200:1 
CZV/sulfaat het propionzuur en ook de totale vetzuren significant deed dalen onder thermofiele 
omstandigheden (Tabel 5). Gebaseerd op deze studie wordt gekozen om volgende 
verhoudingen uit te testen bij mesofiele vergisting, namelijk 350:1 -250:1 en 150:1 CZV/sulfaat. 
 
Zoals eerder aangehaald (1.4.4) is een te hoge concentratie zwavel te vermijden bij anaerobe 
vergisting, gezien de toxiciteit van zwavel en kans op het uitspoelen van de methanogene 
populatie, die dan vervangen wordt door SRB. Daarom wordt gezocht naar de minimale 
hoeveelheid sulfaat die nodig is om de propionzuuraccumulatie te verhelpen, startende bij de 
laagste verhouding (350:1) om het effect op de vetzuren te bestuderen. 
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3.2.2 Verloop van de proef 
 

Om het effect van sulfaat te bestuderen in reactor S en te vergelijken met reactor R werd 
gewerkt bij een lichte ORB van 2,2, net zoals in reactoren A en B in het eerste deel van de 
thesis. Aan reactor S werd sulfaat toegediend in verhouding met het CZV, aan reactor R niet 
waardoor deze als referentie dient. De voeding werd pas opgestart vanaf dag 3, zodat de 
biologie in de reactoren aanwezig zich kon aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Van 
dag 3 tot en met dag 21 werd reactor S gevoed met een verhouding van 350:1 CZV/sulfaat, 
vervolgens tot dag 39 met een verhouding van 250:1 CZV/sulfaat en tenslotte tot op het einde, 
dag 49, met 150:1 CZV/sulfaat. 
 
 

3.2.3 Productie en samenstelling van het biogas 
 
Bij het onderzoek naar de optimale verhouding CZV/sulfaat wordt 5 dagen op 7 de 
samenstelling van het biogas gemeten. Figuur 16 toont respectievelijk het methaangehalte, 
koolstofdioxidegehalte en het waterstofsulfidegehalte weer bij de verschillende verhoudingen.  

 
Figuur 16: Opvolging van methaangehalte (A), het koolstofdioxidegehalte (B) en de fractie H2S in het biogas (C) 
geproduceerd door reactoren S en R tijdens het experiment. 
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Op Figuur 16 (a) wordt het methaangehalte weergegeven, er zijn 6 pieken waar te nemen. Dit 
komt doordat de reactoren 5 dagen op 7 werden gevoed, de pieken in het methaangehalte 
werden waargenomen nadat de reactoren 2 dagen niet gevoed werden. Er is te zien dat curve 
van reactor R, waar geen sulfaat aan werd toegevoegd, steeds boven de curve van reactor S 
ligt voor het methaangehalte. Wanneer er gekeken wordt naar de curves voor koolstofdioxide 
is er te zien dat deze telkens zeer dicht bij elkaar liggen. 
 
Tenslotte wordt het gehalte aan H2S met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de eerste twee 
verhoudingen in reactor S, 350:1 en 250:1 CZV/sulfaat, geen verschil geven met reactor R. Bij 
de laatste verhouding, 150:1 CZV/sulfaat, is er meer H2S in het biogas aanwezig in vergelijking 
met reactor R. Er wordt maximaal 225 ppm H2S vastgesteld tijdens de laatste periode in reactor 
S, bij reactor R is dit maximaal 62 ppm in die laatste periode. Na afloop van de proef werd ook 
het zwavel in het digestaat bepaald, dat blijkt voor reactor S met 1205 mg / kg geen verschil 
op te leveren met reactor R, waarin 1223 mg / kg gedetecteerd werd. Omdat de volumes van 
reactoren S en R niet geregistreerd werden, is het onmogelijk om exact te bepalen hoeveel 
zwavel er onder de vorm van H2S de reactor verlaat. Aangezien in de eerste periodes geen 
verhoogde H2S-concentratie op te merken was en het zwavelgehalte in het digestaat gelijk is 
voor beide reactoren S en R, zal het zwavel de reactor waarschijnlijk verlaten hebben als 
vluchtige zwavelverbindingen zoals dimethylsulfide en dimethyldisulfide. 
 

3.2.4 Opvolgen van de vetzuren tijdens het experiment 
 
Net zoals bij reactoren A en B, werden in reactoren S en R de vetzuren bepaald om een 
eventuele propionzuuraccumulatie te identificeren. 

 
Figuur 17: Opvolging van de vetzuren en de P/A-verhouding in het digestaat voor reactor S (a) en R (b) 

Figuur 17 toont van bij het begin een grote concentratie vetzuren met een P/A-verhouding van 
meer dan 2. In beide reactoren S en R blijven de vetzuurconcentraties relatief stabiel, er is 
enkel een stijging te merken na 21 en 28 dagen. De oorzaak van deze stijging kan gevonden 
worden bij een verhoogde ORB de dagen vooraf. Die stijging van de ORB werd veroorzaakt 
door een andere voeding toe te dienen, waarvan de samenstelling pas na vijf dagen gekend 
was. Na de piek in de ORB, dalen de totale vetzuren opnieuw tot hun initiële totale 
hoeveelheid, hierbij wordt opgemerkt dat de hoeveelheid propionzuur in beide reactoren niet 
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daalt na de ORB-piek in tegenstelling tot azijnzuur en de overige vetzuren. Daardoor vergroot 
de P/A-verhouding tot 8,83 en 8,02 voor respectievelijk reactor S en R.  
 

3.2.5 Besluit van de sulfaattoediening  
 

Uit de test met reactoren S en R blijkt dat het doseren van sulfaat tot een verhouding van 150:1 
CZV/sulfaat weinig invloed heeft op de totale hoeveelheid vetzuren in het digestaat. Wanneer 
het eerste staal met het laatste wordt vergeleken, is er te zien dat de totale hoeveelheid 
vetzuren in reactor S stabiel zijn, in reactor R is de totale hoeveelheid vetzuren iets lager. In 
beide reactoren zijn de vetzuren licht gedaald in vergelijking met het eerste staal, enkel het 
aandeel propionzuur is vergroot, wat voor een stijging van de P/A-verhouding zorgt. 
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4. Discussie 
 

4.1 Bespreking van de resultaten  
 

Om de algemene toestand van een vergistingsinstallatie in kaart te brengen, zijn veel 
verschillende analyses nodig. De resultaten van de analyses die gebeurd zijn op de 
verschillende parameters werden opgelijst in het vorige hoofdstuk ‘Resultaten.’ Omdat 
vergisting een biologisch bandproces is, zijn al deze resultaten met elkaar gelinkt en worden 
deze verbanden besproken in de onderstaande bespreking.  
 

4.1.1 Natrium- en kaliumtolerantie in vergistingsinstallaties 
 

Na het opstarten van de reactoren en in de periodes waarin geen NaOH toegevoegd werd aan 
het substraat, wordt er een pH vastgesteld tussen 7,70 en 8,20. Deze waarde is gunstig voor 
het vergistingsproces, dat optimaal verloopt tussen pH 6,8 en 8,0 (Seadi et al., 2008). De pH-
waarde van het digestaat als het gestabiliseerd is, is afhankelijk van de verhouding ammoniak- 
en bicarbonaatbuffer. Op korte termijn zorgt het toevoegen van natrium onder de vorm van 
NaOH voor een pH-stijging zoals te zien in Figuur 13 (a). Deze stijging van de pH tot maximaal 
9,03 in reactor A en 9,06 in reactor B op dag 116 zorgt ervoor dat er wordt afgeweken van de 
optimale pH van 6,80 – 8,00 voor vergisting. Voor zowel de methanogene als acetogene 
populatie is dit te hoog, waardoor deze pH-afwijking een bron van verstoring kan zijn voor de 
biogasproductie. 
 
De aanwezige buffers in het digestaat zorgen er echter voor dat de pH snel opnieuw daalt na 
het toedienen van voeding met NaOH tot de initiële waarde gelegen tussen 7,7 en 8,2. Zo 
bedroegen de pH’s op dag 116 respectievelijk 9,03 en 9,06 in A en B, op dag 123 bedroegen 
de pH’s in A en B opnieuw 8,10 en 7,95. Het opnieuw dalen van de pH gebeurt door het 
capteren van CO2 dat reageert met de OH--ionen tot HCO3

-, een component van de 
bicarbonaatbuffer. Het resultaat van het capteren van de CO2 laat zich opmerken door een 
stijging van de alkaliniteit van beide digestaten, wat betekent dat de buffercapaciteit verhoogd 
is. Voldoende buffercapaciteit, tussen 4000 en 55000 mg CaCO3 / kg is gunstig, zo is het 
digestaat bestand tegen irreversibele verzuring van de reactoren waardoor een drastische pH-
daling vermeden wordt. Een te grote buffercapaciteit, vanaf 55000 mg CaCO3 / kg, zorgt voor 
problemen door schuimvorming, het fenomeen waarbij er zich gas in de vloeistof bevindt dat 
veroorzaakt wordt door een te heftige reactie van de buffer om de pH te corrigeren. Zoals te 
zien in Figuur 13 (b) bleef de alkaliniteit voldoende laag (> 55000 mg CaCO3 / kg) waardoor er 
geen instabiliteit ten gevolge van een te hoge buffercapaciteit optrad (Willems, 2009). 
Aangezien de pH snel terug daalt door de buffersystemen na een toediening van 
natriumhydroxide en zowel de alkaliniteit als de conductiviteit binnen veilige marges blijven, 
zijn deze factoren niet de oorzaak van de vastgestelde afremming van de biologie. 
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De toevoeging van NaOH aan de voeding is eveneens af te leiden aan de gassamenstelling, 
door de alkalische pH van de voeding, werd CO2 vastgehouden zoals eerder vermeld. Dit zorgt 
ervoor dat het aandeel methaan in het biogas stijgt. Na 122 dagen is er het omgekeerde 
fenomeen waar te nemen, dan bestaat het biogas voornamelijk uit CO2 en minder methaan. 
Eveneens na 122 dagen bevatten beide reactoren A en B hun maximale concentratie aan 
natrium en uit de analyse van het digestaat is er te zien dat de totale hoeveelheid vetzuren 
verder stijgt vanaf dat moment (Figuur 14). Die hoge vetzuurconcentraties zorgen ervoor dat 
de buffersystemen aangewend moeten worden om de pH op peil te houden. Omwille van de 
zure invloed van de hoge concentratie vetzuren wordt CO2 vrijgesteld uit de bicarbonaatbuffer 
waardoor de pH stabiel kan blijven. Die correctie is te zien in de samenstelling van het biogas 
(Figuur 11, a) maar ook in het digestaat, waar de buffercapaciteit daalt in beide reactoren A 
en B als gevolg van de vrijstelling van CO2 (Figuur 13, b).  
 
De voorgaande bespreking richtte zich vooral op de invloeden van het toegediende NaOH met 
een hoge pH en zijn gevolgen, maar het onderzoek spitst zich vooral toe op het effect van 
natrium op de vergisting. De natriumconcentratie werd bepaald via ICP-OES en stelselmatig 
opgedreven. Bij de eerste toediening van natrium naar het eerste niveau van 5000 mg Na+/kg 
werden geen onregelmatigheden vastgesteld op vlak van methaanproductie. Bij de drie 
daaropvolgende doseringen van natrium, met als richtwaarde 8000 mg Na+/kg werd iets 
minder geproduceerd dan verwacht, maar herstelde de methaanproductie zich wel nadien. 
Deze verstoring is te wijten aan de onregelmatige pH door het toedienen van NaOH. Eens de 
pH terug op het stabiele niveau is, wordt het verwachte volume methaan terug geproduceerd. 
Bij de laatste dosering, waarna in reactor A 13097 mg Na+ / kg en in reactor B 14784 mg Na+ 
/ kg gemeten wordt, is het volume methaan opnieuw lager dan verwacht, ondanks dat er 
gewerkt wordt bij een lage ORB van 2,20. Zoals te zien in Figuur 11 (b) blijft de 
methaanproductie lager dan verwacht in de periode nadien, ook nadat de pH terug daalt naar 
respectievelijk 8,00 en 7,95. Door een lagere methaanproductie stapelen de vetzuren zich op 
tot ongeveer 20000 mg / kg in reactor A en 25000 mg / kg in reactor B. Deze concentraties 
zijn veel hoger dan de richtwaarde van maximaal 2000 mg / kg voor een optimale vergisting. 
Hoge concentraties vetzuren kunnen ook inhibitie veroorzaken. Indien de vetzuren in hun niet-
gedissocieerde vorm voorkomen wat afhankelijk is van de heersende pH, kunnen ze zelfs 
toxisch zijn zoals beschreven in 1.3.1. 
 
Reactoren A en B bevatten uiteindelijk een zeer hoge concentratie aan vetzuren, maar deze 
hoge vetzuurconcentratie resulteert niet in een propionzuuraccumulatie waarbij er minstens 
dubbel zoveel propionzuur als azijnzuur in het digestaat aanwezig is. De P/A-verhouding is 
tijdens de periode dat de reactoren gevoed werden steeds lager dan 1, op uitzondering van 
een piek veroorzaakt door de daling van de ORB op dag 102. Dit resultaat toont aan dat er 
geen propionzuuraccumulatie verkregen wordt bij natriumconcentraties tot maximaal 13097 
mg Na+ / kg en 14784 mg Na+ / kg waarbij de kaliumconcentraties 3293 mg K+ / kg en 3211 
mg K+ / kg bedragen. Daarbij dient er opgemerkt te worden dat de droge stofconcentraties 
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maximaal 10,72 % en 10,95 % bedroegen tijdens het experiment. Deze waardes zijn bewust 
laag gehouden om het effect van een hoge droge stofconcentratie te vermijden. Ondanks dat 
er geen propionzuuraccumulatie verkregen werd door de hoge natriumconcentratie, stapelden 
de vetzuren wel op waarbij er telkens meest azijnzuur werd gedetecteerd. Dit wordt 
veroorzaakt door de hoge concentratie natriumionen, die de aanwezige biologie afremmen 
waardoor alle vetzuren onvoldoende verwerkt worden en zich accumuleren. Aangezien het 
azijnzuur het meest opstapelt, blijken de acetoclastische methanogenen de meeste hinder te 
ondervinden van de hoge natriumconcentraties. 
 
Om de reactoren niet volledig te laten verzuren, werd de voeding stopgezet op dag 141 in 
beide reactoren. Daaropvolgend is in Figuur 14 een daling van de totale hoeveelheid vetzuren 
te zien, alhoewel de afname van de vetzuren veel minder snel gebeurd dan van dag 95 naar 
dag 102, waarbij de reactoren wel nog gevoed werden. Bij reactor B werd de voeding niet 
meer heropgestart maar toch blijven de vetzuurconcentraties na 45 dagen zonder voeding 
zeer hoog (> 15000 mg / kg) en blijft de reactor nog dagelijks methaan produceren. Dit wijst 
opnieuw op een sterke afremming veroorzaakt door de hoge natriumconcentratie. De 
afremming wordt vermoedelijk veroorzaakt door een hoge osmotische stress waaraan de 
bacteriën worden blootgesteld als gevolg van de hoge natriumconcentratie.  
 

4.1.2 Het effect van het toevoegen van sulfaat 
 

Omdat er in reactoren A en B geen propionzuuraccumulatie optrad als gevolg van een hoge 
concentratie natrium, werd de invloed van het toedienen van sulfaat getest op vers digestaat 
in reactoren S en R. Dit nieuwe digestaat bevat reeds dubbel zoveel propionzuur als azijnzuur, 
waardoor er van een propionzuuraccumulatie kan gesproken met een P/A-verhouding groter 
dan 2. Het digestaat van reactoren S en R bevatte op het einde van dit experiment 
respectievelijk 5403 mg K+ / kg en 8325 mg Na+ / kg en 5493 mg K+ / kg en 7940 mg Na+ / kg. 
De natriumconcentraties liggen een pak lager bij deze reactoren S en R dan de 
natriumconcentraties in reactoren A en B, de kaliumconcentraties zijn dan weer hoger in S en 
R. De propionzuuraccumulatie kan veroorzaakt worden door enerzijds de hogere 
kaliumconcentratie ofwel door het hogere droge stofgehalte. De digestaten zijn afkomstig van 
vergisters die werken bij een droge stofgehalte van minstens 14%, terwijl het droge stofgehalte 
in reactoren A en B maximaal 10,95% bedroeg. Door een hoger droge stofgehalte kan de 
aanwezige waterstof minder vlot door het digestaat borrelen omdat het meer weerstand 
ondervindt. Dit heeft als gevolg dat er zich rond de bacteriën meer waterstof bevindt in 
vergelijking met reactoren waarbij er een lagere droge stofgehalte heerst. Die plaatselijke extra 
waterstof met een hogere partieeldruk van waterstof is nadelig voor de oxidatie van 
propionzuur, dat bij een te hoge partieeldruk van waterstof thermodynamisch niet meer zal 
gunstig verlopen. Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom het digestaat in reactoren S en 
R wél te kampen hebben met propionzuuraccumulatie, indien de hogere kaliumconcentratie 
niet de oorzaak is.  
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Vermoedelijk is de kaliumconcentratie in reactoren S en R niet de oorzaak van de 
propionzuuraccumulatie. In Tabel 2 worden de concentraties natrium en kalium opgelijst die 
stagnatie of afdoding veroorzaken. Voor afdoding van de biologie, blijkt een hogere 
concentratie kalium nodig te zijn in vergelijking met natrium. Aangezien deze concentraties 
voor de afdoding door kalium hoger zijn dan die voor natrium in de literatuur en daarbij het feit 
dat de concentraties kalium in reactoren S en R met respectievelijk 5403 mg K+ / kg en 5493 
mg K+ / kg lager zijn dan de natriumconcentraties van meer dan 13000 mg Na+ / kg in reactoren 
A en B zullen deze kaliumconcentraties waarschijnlijk de aanwezige propionzuuraccumulatie 
niet veroorzaken, waardoor het droge stofgehalte van digestaat een belangrijke invloed zou 
kunnen hebben bij propionzuuraccumulatie. 
 
SRB verbruiken waterstof waardoor deze bacteriën gunstig zijn voor de oxidatie van 
propionzuur. Om de SRB aan te wakkeren, werd sulfaat toegediend aan de voeding om de 
propionzuurconcentratie en alle vetzuren te doen dalen, zoals aangetoond in Tabel 5 (Li et al., 
2015).  Bij de resultaten van deze proefopzet, te zien in Figuur 17, blijft de totale concentratie 
vetzuren quasi ongewijzigd ondanks het toedienen van sulfaat in volgende verhoudingen: 350 
– 250 – 150:1 CZV/sulfaat-ratio. De hoeveelheid vetzuren in de reactor S, de reactor met 
sulfaatadditie, zijn na 49 dagen amper gedaald ten opzichte van de initiële concentratie. Dit is 
veel minder dan de vetzuren in reactor R, die als referentie fungeerde, waarbij de totale 
vetzuurconcentratie is afgenomen met 11,56 % ten opzichte van de initiële concentratie. 
Hierbij valt op te merken dat de concentratie aan hogere vetzuren wel daalt maar de 
concentratie propionzuur stijgt. De hogere vetzuren worden geoxideerd tot propionzuur maar 
dat propionzuur zelf wordt niet verder afgebroken, dit fenomeen is waar te nemen in beide 
reactoren S en R. Hieruit blijkt dat het toevoegen van sulfaat geen effect heeft gehad op de 
totale vetzuurconcentratie in dit experiment en dat het propionzuur ook niet verder is 
afgebroken door het sulfaat in vergelijking met de reactor die geen sulfaat kreeg toegediend. 
 
In reactor A steeg de P/A-verhouding na het stopzetten van de voeding op dag 141. Deze 
stijging komt doordat propionzuur trager afgebroken wordt dan azijnzuur (Nielsen et al., 2007). 
Na 168 dagen werd de voeding heropgestart, waaraan sulfaat werd toegevoegd in een 150:1 
CZV/sulfaat-verhouding om na te gaan of de vetzuren opnieuw zouden accumuleren of juist 
sneller zouden verbruikt worden zoals Li et al. (2015) beschreef. Uit de resultaten bleek dat de 
vetzuren opnieuw zeer snel accumuleerden, waardoor het toedienen van sulfaat geen effect 
blijkt te hebben op de snelheid van vetzuurafbraak bij dergelijke hoge natriumconcentraties. 
In reactor S bleef de totale vetzuurconcentratie stabiel en is ze zelfs minder gedaald in 
vergelijking met de referentiereactor, waardoor ook hier niet het beoogde effect van sulfaat, 
een snellere vetzuurafbraak, werd behaald. 
 
Het toedienen van sulfaat heeft echter ook nadelige effecten vanwege zijn toxiciteit. Verder 
mag er maximaal 2000 ppm H2S in het biogas aanwezig zijn om het gas te gebruiken. Het 
toedienen van sulfaat zorgt ervoor dat er extra zwavel in de reactoren komt, waardoor er wordt 
verwacht dat het H2S-gehalte in het gas zal stijgen. In reactor A is deze stijging zeer beperkt 
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tot 112 ppm na 18 dagen sulfaat toe te dienen (Figuur 12), in reactor S loopt dit op tot maximaal 
225 ppm na een duur van 49 dagen, op datzelfde moment werd 62 ppm H2S geconstateerd in 
reactor R, waar geen sulfaat werd gedoseerd. Aangezien de zwavelconcentraties in het 
digestaat voor reactoren R en S gelijk zijn, zal het extra toegediende zwavel verwerkt zijn tot 
H2S door de SRB en zich in het biogas bevinden, wat de stijging van het aandeel H2S in reactor 
S ten opzichte van reactor R verklaart. Omdat de stijging van het aandeel H2S in het biogas 
pas na enige tijd zichtbaar was, zal het toegediende sulfaat ook onder de vorm van vluchtige 
zwavelverbindingen zoals dimethylsulfide en dimethyldisulfide de reactor hebben verlaten. 
Beide maximale waardes liggen ver onder de 2000 ppm, waardoor geen problemen verwacht 
worden voor de kwaliteit van het biogas. In (Figuur 16, c) is er wel te zien dat het 
methaangehalte voor reactor S telkens lager ligt dan bij reactor R, terwijl de CO2-gehaltes 
quasi identiek zijn. Dit zou erop kunnen wijzen dat methanogene bacteriën geïnhibeerd worden 
door de sulfaatadditie, alleen is deze veronderstelling puur hypothetisch aangezien het niet 
mogelijk was om de volumes geproduceerd gas op te volgen bij reactoren S en R.  
 

4.2 Vergelijking met literatuur 
 

De bekomen resultaten komen niet overeen met de verwachtingen op basis van de literatuur. 
Als eerste werd er geen propionzuuraccumulatie bekomen door natrium toe te voegen 
wanneer gewerkt wordt bij een laag droge stofgehalte in reactoren A en B, er werd enkel een 
afremming gecreëerd van de volledige biologische activiteit als gevolg van een 
natriumconcentratie die hoger ligt dan 13000 mg Na+ / kg. Referenties wijzen op een stagnatie 
van de biologie bij 5000 mg Na+ / kg en een afdoding van de bacteriën bij 8000 – 12800 Na+ / 
kg (Tabel 2). Uit dit experiment wordt vooral een afremming bekomen door een hoge 
osmotische stress op de biologie, maar geen afdoding aangezien er lang na het stopzetten 
van voeding nog steeds methaan geproduceerd werd in reactoren A en B.  
 
Die afremming is ook vast te stellen in de afname van de vetzuren na het stopzetten van de 
voeding. Uit onderzoek bij normaal functionerende vergistingsinstallaties in Denemarken blijkt 
dat na het stopzetten van de voeding de concentratie azijnzuur verandert met een snelheid 
van -44,44 tot -50,44 mg / kg.u, propionzuur met een afname van -5,93 tot een vermeerdering 
van +3,70 mg / kg.u (Nielsen et al., 2007). Zoals te zien in (Tabel 6) ligt de afbraaksnelheid 
voor azijnzuur veel lager in beide reactoren, waarbij in reactor B zelfs extra azijnzuur opnieuw 
wordt aangemaakt na 45 dagen zonder voeding. Voor propionzuur wordt er in beide reactoren 
amper afbraak vastgesteld, er is zelfs een stijging van maximaal 7,33 en 6,27 mg / kg.u 
waargenomen in respectievelijk reactoren A en B. Deze tragere afbraaksnelheden wijzen 
opnieuw op een vertraging van de biologische activiteit, door de aanwezige hoge 
natriumconcentratie.  
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Tabel 6: Verandering van de concentraties azijnzuur en propionzuur na het stopzetten van de voeding 

 Reactor A Reactor B 
dag Verandering 

azijnzuur-
concentratie 
(mg/kg.u) 

Verandering 
propionzuur-
concentratie 
(mg/kg.u) 

Verandering 
azijnzuur-
concentratie 
(mg/kg.u) 

Verandering 
propionzuur-
concentratie 
(mg/kg.u) 

151 -22,38 2,42 -4,40 1,03 
158 -20,22 7,33 -22,26 -1,19 
165 -8,80 -2,75 -13,71 1,38 
172   -11,08 3,47 
179   -1,57 1,26 
186   8,70 6,27 

 
De referenties verklaren dat er propionzuuraccumulatie zou optreden bij een verhoogde 
concentratie natrium, in dit experiment is dit niet tot uiting gekomen in reactoren A en B. In 
reactoren S en R was dit wel het geval, hoewel er een lagere natriumconcentratie aanwezig 
was in vergelijking met reactoren A en B. Dit wijst erop dat verschillende factoren samen een 
invloed hebben op de propionzuuraccumulatie. Bij de reactoren A en B was het droge 
stofgehalte en de kaliumconcentratie lager dan in reactoren S en R, waar wel 
propionzuuraccumulatie aanwezig was. Omdat de referenties niet weergeven bij welke droge 
stofgehaltes en welke kaliumconcentraties propionzuur accumuleert bij de vermelde 
natriumconcentratie, is het moeilijk om de resultaten van de referenties te reproduceren. 
 
Ook voor het experiment met de sulfaatadditie worden andere resultaten bekomen dan 
verwacht op basis van de literatuur. In het onderzoek van Li et al, (2015) wordt door sulfaat 
toe dienen in een verhouding tussen 350 – 200:1 CZV/sulfaat het propionzuur en de totale 
concentratie vetzuren drastisch verlaagd (Tabel 5). In dit onderzoek werd wel thermofiel 
gewerkt, in tegenstelling tot de mesofiele omstandigheden van reactoren S en R. Bij reactoren 
S en R werd de CZV/sulfaat-verhouding nog opgedreven tot 150:1 maar ook dit gaf geen daling 
van de vetzuren en het propionzuur in het digestaat. De enige overeenkomst die bekomen 
werd, was de stijging van H2S in het gas, tot maximaal 225 ppm. Naast het verschil in 
temperatuur waarbij gewerkt werkt, was ook de vorm van sulfaat verschillend. In het onderzoek 
van Li et al (2015) werd Na2SO4 gebruikt terwijl in dit onderzoek H2SO4 werd gebruikt, om de 
natriumconcentratie niet verder te doen stijgen door de toediening van Na2SO4. 
 

4.3 Interpretatie van de resultaten voor Full scale-installaties 
 

De doelstellingen van deze thesis zijn om kennis op te doen rond de maximale natrium- en 
kaliumconcentraties die getolereerd worden door biologie in vergisters en nagaan welke 
hoeveelheid sulfaat er moet gedoseerd worden in verhouding met het gevoede CZV. Het is de 
bedoeling om deze kennis vervolgens te gebruiken op full scale-installaties in Vlaanderen die 
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te kampen krijgen met propionzuuraccumulatie. Voor natrium werd de concentratie 
opgedreven tot maximaal 14784 mg Na+ / kg, wat zorgde voor afremming vanaf 13000 mg Na+ 
/ kg. Het verder opdrijven van de natriumconcentratie om de toxiciteit te onderzoeken, had 
weinig zin aangezien de vergistingsinstallaties nooit concentraties natrium bevatten die hoger 
zijn dan 12000 mg Na+ / kg.  
 
Het toevoegen van sulfaat bracht helaas ook geen oplossing om propionzuur in vergisters te 
doen dalen. Het sulfaat werd getest tot een verhouding van 150:1 CZV/sulfaat. Zelfs mocht 
deze waarde wel voor de oplossing van de propionzuuraccumulatie gezorgd hebben, zou ze 
in praktijk moeilijk te realiseren zijn. Indien de dimensies van de vergisters in het labo worden 
omgerekend naar een gemiddelde vergistingsinstallatie in Vlaanderen met een reactorvolume 
van 3000 m3 groot, zou er dagelijks 4200 liter zwavelzuur (0,13 M) nodig zijn indien er bij een 
ORB van 2,20 gewerkt wordt. De meeste vergisters zijn operationeel bij een hogere ORB, 
waardoor er nog meer zwavelzuur zou nodig zijn per dag, wat praktisch niet haalbaar is. 
Gebruikmaken van sterker geconcentreerd zwavelzuur is eveneens geen optie, er zou 
enerzijds meer schuimvorming optreden en daarnaast zijn de leidingen en dichtingen van 
installaties niet voorzien om een sterk zuur te transporteren zonder gevaar op corrosie en 
lekken door het sterke zuur. 
 
Het stopzetten van de voeding om het propionzuur te laten verbruiken bij een 
propionzuuraccumulatie is eveneens geen optie, Tabel 6 toont aan dat het propionzuur dan 
stijgt in tegenstelling tot de azijnzuurconcentratie die wel daalt. Daarom wordt aanbevolen om 
installaties met propionzuuraccumulatie toch te blijven voeden, maar dan wel met ‘lichte’ 
stromen zoals groenten, azijnwater of suikerwater om de vorming van propionzuur te 
verminderen maar toch voldoende azijnzuur te maken. Op die manier kunnen natrium en 
kalium gedeeltelijk uitgespoeld worden en door het voeden met een ‘lichte’ stroom zal het 
droge stofgehalte in de reactor ook kunnen dalen. Deze factoren zorgen er samen voor dat er 
methaan blijft geproduceerd worden en dat de vermoedelijke oorzaak van de 
propionzuuraccumulatie op die manier kan verwijderd worden uit de reactoren. Daarnaast zou 
het toedienen van sporenelementen ook een positief effect hebben bij propionzuuraccumulatie 
zoals aangetoond in (Schattauer et al., 2011). Indien een concentratie van 10 mg Fe+ / l en 1 
mg / l voor de overige sporenelementen zou werken, is dit ook in praktijk haalbaar. 
Omgerekend naar een installatie van opnieuw 3000 m3 groot geeft dit 30 kg ijzer en 3 kg per 
overig sporenelement. Dit zijn massa’s die praktisch realiseerbaar zijn. 
 

4.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

Uit de resultaten van dit experiment blijkt dat er nog veel ruimte is voor verder onderzoek. De 
relatie tussen natrium en kalium en propionzuuraccumulatie kan nog verder onderzocht 
worden. Om de afremming of eventuele toxiciteit van het natrium verder in kaart te brengen, 
kan ook het CZV in het effluent bepaald worden. Daaruit kan vervolgens het 
omzettingsrendement berekend worden, waaruit vervolgens de afremming van de biologie 
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beter kan afgeleid worden. In deze thesis werd enkel het effect van natrium bestudeerd bij een 
laag droge stofgehalte waaruit blijkt dat enkel een hoge concentratie natrium geen 
propionzuuraccumulatie veroorzaakt. Deze test kan herhaald worden met kalium om het effect 
van enkel kalium na te gaan. Daarnaast is het ook interessant om na te gaan of natrium en 
kalium samen propionzuuraccumulatie veroorzaken indien ze beide in concentraties aanwezig 
zijn waarvan referenties zeggen dat ze afremming of afdoding van de biologie veroorzaken, 
aangezien de som van de aanwezige natrium- en kaliumconcentraties lager was in reactoren 
S en R in vergelijking met reactoren A en B, terwijl deze reactoren geen 
propionzuuraccumulatie vertoonden. Daarnaast kan de invloed van bepaalde droge 
stofgehaltes onderzocht worden. Aangezien enerzijds een hoge concentratie natrium bij lage 
droge stofgehalte geen propionzuuraccumulatie veroorzaakt, wordt dit evenmin verwacht voor 
kalium en anderzijds blijkt uit de ervaring van Innolab dat een propionzuuraccumulatie meestal 
voorkomt bij een hoger droge stofgehalte van het digestaat. Dit was ook het geval in het 
digestaat van reactoren S en R, het droge stofgehalte was hoger dan dat van reactoren A en 
B. Deze ervaring doet vermoeden dat een hoog droge stofgehalte een propionzuuraccumulatie 
sneller zal veroorzaken bij bepaalde natrium- en kaliumconcentraties. 
 
Om een hoge concentratie propionzuur af te breken bij mesofiele vergisting, is er eveneens 
nog verder onderzoek nodig. De sulfaatadditie zou verder uitgetest kunnen worden op een 
langere periode of er zou nog meer sulfaat kunnen toegediend worden. Dit heeft wel als 
nadelen dat een te hoge CZV/sulfaat-verhouding ervoor kan zorgen dat er een nieuwe 
populatie ontstaat in de vergister en dat het in de praktijk moeilijk realiseerbaar is vanwege de 
grote volumes sulfaat die vereist zijn. Daarom is het zeer interessant om de methode met het 
toevoegen van sporenelementen zoals beschreven door (Schattauer et al., 2011) te testen op 
pilootschaal, om na te gaan of er dezelfde positieve resultaten behaald kunnen worden in een 
grotere opstelling. Indien deze toepassing blijkt te werken op pilootschaal, kan ze ook 
toegepast worden op full scale-niveau aangezien de vereiste massa’s sporenelementen wel 
realiseerbaar zijn in praktijk, zoals eerder aangehaald. 
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5. Conclusie 
 

Uit het onderzoek naar de natriumtolerantie bij anaerobe vergisting kan besloten worden dat 
een concentratie natrium vanaf 13000 mg / kg een sterke afremming van de aanwezige 
biologie veroorzaakt wanneer er gewerkt wordt bij een laag droge stofgehalte. Deze afremming 
is waarschijnlijk te wijten aan de osmotische stress waaraan de bacteriën blootgesteld worden 
bij dergelijke hoge concentraties natrium. In tegenstelling tot de verwachtingen op basis van 
de referenties, ontstond er geen propionzuuraccumulatie. De oorzaak hiervan is mogelijk het 
droge stofgehalte dat bewust laag werd gehouden tijdens het experiment. Uit de ervaring van 
Innolab blijkt echter dat wanneer een propionzuuraccumulatie voorkomt in digestaat, dat dat 
digestaat meestal een hoog droge stofgehalte bevat. De resultaten van deze thesis waaruit 
blijkt dat hoge natriumconcentraties bij lage droge stofgehaltes geen propionzuuraccumulatie 
veroorzaken, bevestigen het vermoeden dat het droge stofgehalte zijn invloed heeft op de 
accumulatie van propionzuur. Indien het droge stofgehalte in digestaat hoog is, is het voor het 
H2-gas moeilijker om door het digestaat op te borrelen door de hogere weerstand van de droge 
stof, waardoor de partieeldruk van H2-gas te hoog wordt om propionzuur te oxideren. Om dit 
vermoeden van de invloed van het droge stofgehalte op propionzuuraccumulatie te bevestigen 
is er nog verder onderzoek nodig. 
 
In het tweede luik van dit onderzoek werd gezocht naar een praktische oplossing om een 
propionzuuraccumulatie te behandelen op full scale-installaties. Daarvoor werd de dosering 
van verschillende hoeveelheden sulfaat uitgetest in verhouding met de hoeveelheid CZV dat 
werd gevoed. De maximale hoeveelheid sulfaat die uitgetest werd, 150:1 CZV/sulfaat, zorgde 
niet voor een daling van de propionzuurconcentratie in vergelijking met reactor waar geen 
sulfaat aan toegevoegd werd. Omdat een nog hogere hoeveelheid sulfaat praktisch moeilijk te 
realiseren is vanwege de grote volumes sulfaat die vereist zouden zijn, werd de CZV/sulfaat-
ratio niet verder opgedreven. Daarom lijkt het aangewezen om verder onderzoek te doen om 
propionzuuraccumulatie aan te pakken op een andere manier, bijvoorbeeld door het toedienen 
van sporenelementen. Dit werd door Schattauer et al. (2011) beschreven en zou een praktisch 
realiseerbare oplossing kunnen bieden voor full scale-installaties indien de testen op 
pilootschaal ook positief blijken te zijn. 
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