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TRAINING MATERIAL 

Titel: 

 
Training: 

 

Wat is de technologie? 

Technologie voor P-terugwinning uit digestaat afkomstig van mest in een methanogene 
reactor door struvietproductie met het “REVAWASTE”-kristallisatieproces 

 
Wie is verkoper van de technologie? 

Stichting CARTIF. 

CARTIF is een horizontaal, privaat en non-profit technologiecentrum. De missie is om 
innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven om hun processen, systemen en 
producten te verbeteren, hun concurrentievermogen te verbeteren en nieuwe zakelijke 
kansen te creëren. 

CARTIF ontwikkelt R & D-projecten, rechtstreeks gefinancierd door bedrijven of publieke 
fondsen die worden opgehaald via competitieve oproepen op nationaal en internationaal 
niveau. CARTIF adviseert ook overheden (gemeenten en regionale overheden) bij de 
planning en ontwikkeling van innovatieve projecten met een hoog economisch rendement. 

 
Welke andere producten worden door de verkoper geleverd? 

"Algaecan" -proces (technologie voor N & P-terugwinning als biofertilisatoren op basis van 
microalgen uitgaande van afvalwater met heterotrofe microalgen). 

"Mix-Fertilizer" -proces (technologie voor N & P-terugwinning als verrijkte compost uit 

digestaat van varkensmest). 

Technologie voor P-terugwinning als struviet uitgaande van varkensmestdigestaat met 
wervelbed kristallisatiesysteem. 

"Valuvoil" -proces (technologie voor N & P-terugwinning als digestaat uitgaande van 
plantaardige olie afval met varkensmest). 

 
Wat zijn de voordelen van de technologie en de aangepakte problemen? 
Deze technologie (Figuur 1) laat een goede menging van het digestaat en de reagentia toe 

door middel van de wervelbedreactor. Het is mogelijk om afvalstromen van uiteenlopende  
aard te behandelen in hetzelfde bedrijf en profiteren van synergieën tussen verschillende 
behandelingen. Het is mogelijk om de milieu-impact van het deponeren op stortplaatsen te 
verminderen de restfractie die wordt gegenereerd in afvalverwerkingsinstallaties, 
geclassificeerd als niet-recyclebaar. 
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Hoe werkt de technologie? 
Een anaerobe vergister zet biologisch afbreekbaar organisch afval effectief om in biogas 
en, bovendien verandert een thermochemisch behandelingssysteem niet-recyclebaar afval 
in syngas (Figuur 1). Het digestaat dat de methanogene reactor verlaat, wordt in een 
kristallisatie-eenheid omgezet in struviet (magnesiumammoniumfosfaat) dankzij de 
nutriënteninhoud. Deze procedure maakt het mogelijk om gezamenlijk het fosfor in het 
digestaat (een onmiskenbaar schaars bestanddeel) en stikstof, in de vorm van een 
component met bemestende eigenschappen die in de landbouw kan worden gebruikt. 

Ten slotte wordt biochar verkregen als vast bijproduct in het thermochemische proces. De 
P uit het digestaat dat wordt verkregen bij het anaerobe vergistingsproces wordt als 
struviet teruggewonnen via een wervelbedreactor. De reactieopbrengsten voor 
struvietkristallisatie zijn typisch tussen 80-90%. 

 
Hoe/waar gebruik je de technologie? Beschrijf de input en verwachte output. 

Om de reactie uit te voeren, is het nodig om het bij het digestaat, een magnesiumzout 
(meestal MgCl2) toe te voegen. De gemengde plant wordt gevoed met afval van 
verschillende oorsprong. De verkregen producten zijn een gas (een mengsel van biogas en 
syngas) waarmee elektrische energie wordt opgewekt en twee mestproducten, struviet en 
biochar. De technologie is geschikt voor inbouw in afvalverwerkingscentrum. 

 
Welke vergunningen zijn er en in welke EU-landen? 
De technologie (Figuur 1) wordt samen geïnstalleerd in het afvalverwerkingscentrum waar 
het digestaat wordt gegenereerd. Daarom moet de vergunning een afvalverwerkings 
behandeling toelaten. 

 
Hoeveel kost het? 
De productiekosten van het product zijn afhankelijk van de hoeveelheid afval. 
CAPEX: 0,5 M € Capaciteit voor anaerobe vergisting: 6.000 m3/ jaar varkensmest 

 

 

 
Figuur 1. REVAWASTE Proces  

 
Voor meer informatie: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_258 
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