
 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network • www.nutriman.net 
NUTRIENT RECOVERY TECHNOLOGY Info Sheet 

 

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TECHNOLOGIE VOOR P-TERUGWINNING UIT DIGESTAAT 

AFKOMSTIG VAN MEST IN EEN METHANOGENE 

REACTOR DOOR STRUVIETPRODUCTIE MET HET 

“REVAWASTE”-KRISTALLISATIEPROCES  

 
Tweefasige anaerobe vergisting • Pyrolyse • Struvietkristallisatie 

Samenvatting van de technologie: 

 

Belangrijkste feiten: 

Competitieve positie en voordelen: 

 Het is mogelijk om afvalstromen van uiteenlopende aard op dezelfde faciliteit te 
behandelen door gebruik te maken van synergiën tussen verschillende behandelingen. 

 Het is mogelijk om de milieu-impact te verminderen die wordt veroorzaakt door de 
storting op stortplaatsen van de restfractie die wordt gegenereerd in 
afvalverwerkingsinstallaties, geclassificeerd als niet-recyclebaar. 

 Biogas- en syngasstromen (energie-inhoud respectievelijk 6,5kWhm − 3 en 8,5kWhm − 3) 
kunnen met succes worden gevaloriseerd onder de gemengde brandstofmodus in een 
aangepaste gasmotorgenerator waarbij de energetische prestatie van de motor in de 
enkelvoudige brandstofmodus (aardgas) gehandhaafd blijft. 

 Valorisatie van het effluent geproduceerd in de methanogene stap als een meststof met 
langzame afgifte, struviet, met tot 95,4% van de nutriëntenterugwinning, biedt voordelen 
van verminderde verliezen van fosfor en stikstof naar de bodem of toxiciteit voor planten. 

Competitive Position and Advantage:  

Contact 

Naam: Dolores Hidalgo 

Bedrijf: Fundación CARTIF 

Web: www.revawaste.eu 

e-mail: dolhid@cartif.es 

 

 Categorie van de technologie: Biologisch plus 
thermochemisch 

 Afvalverwerking met terugwinning van nutriënten (struviet) 

 Input: allerlei afval 

 Output product(en): Biogas / Struviet 

 Beschikbare capaciteit: 1 t/d 

 Geografisch focusgebied: EU28 

 Technologie status: TRL7 

 Vergunning van EC/MS autoriteiten: vergunningen voor 
afvalverwerkingsinstallaties 

Afval wordt normaal gesproken verwerkt in specifieke bedrijven, afhankelijk van het type afval dat wordt beheerd 
(gemeentelijk, industrieel, vee, enz.), Wat impliceert dat er geen synergieën zijn voor de behandeling tussen de 
verschillende soorten afvalstoffen. Om deze situatie te verbeteren, stelt het 'Multi-Waste Plant'-concept het beheer 
en de valorisatie van verschillende soorten afval voor, met een zeer verschillende aard, zoals industrieel afval 
(plastic), de niet-recycleerbare fractie van afvalverwerkingscentra en boerderij / dierlijk afval, in dezelfde bedrijf. Een 
belangrijk aspect van dit model is de terugwinning van energie, waarvoor twee complementaire technologieën 
worden voorgesteld: een anaerobe vergister om effectief biologisch afbreekbaar organisch afval om te zetten in 
biogas en bovendien een thermochemisch behandelingssysteem om niet-recyclebaar afval om te zetten in syngas. 
Het digestaat dat de methanogene reactor verlaat, wordt in een kristallisatie-eenheid gebracht en omgezet in struviet 
(magnesiumammoniumfosfaat) door gebruik te maken van de nutriënteninhoud. Door deze procedure kunnen de 
fosfor in het digestaat (een onmiskenbaar schaars bestanddeel) en stikstof gezamenlijk worden teruggewonnen in 
de vorm van een verbinding met bemestende eigenschappen die in de landbouw kan worden gebruikt. De 
mogelijkheid om de dunne fractie die tijdens het proces wordt gegenereerd, te hergebruiken voor lokaal gebruik in 
het bedrijf en in de omgeving (irrigatie van gewassen, schoonmaken van boerderijen, enz.). 

 


