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 Categorie technologie: Fysisch-chemische scheiding  
van nutriënten en terugwinning uit mest, digestaat  
en afvalwater 

 Input materiaal: digestaat, mest, recirculatie 

 Eindproduct(en): vaste organische fase, P-concentraat, 
N-concentraat 

 Beschikbare capaciteit: 35 tot 240 m³/dag, modulair 

 Geografisch gebied: EU28 

 Technologie status: Beschikbaar op de markt 

 MS/EU vergunning: regionale bouwvergunning, verordening inzake bestrijding industriële 
verontreiniging en de waterrichtlijnen 

 Prijs: vanaf 450.000,- EURO 

TECHNOLOGIE VOOR N EN P RECUPERATIE ALS 
AMMONIUMSULFAATOPLOSSING EN P-
GECONCENTREERD SLIB UIT DIGESTAAT, MEST EN 
AFVALWATER VIA TERRAORGANIC FFT&HEF SYSTEEM 

Trefwoorden: • vaste stof/vloeistof scheiding • N-terugwinning • Ammonium supfaatoplossing • waterextractie 

Samenvatting: 

 

 

Essentie: 

Competitive Position and Advantage:  

TerraOrganic FFT&HEF is een innovatief technologiesysteem voor de scheiding en terugwinning van nutriënten uit 

digestaat, mest en afvalwater. 

 De TerraOrganic FFT is een vaste stof/vloeistof-scheiding, gebaseerd op een persschroef en een (mechanische) 

microfiltratie. Hierdoor kan de afscheiding in een vaste fase, een ingedikte slib- en een vloeibare fase 

plaatsvinden. Het ingedikte slib bevat tot 50% van de fosfaten. De vloeibare fase, die het grootste deel van de 

N-fractie bevat, wordt naar de TerraOrganic HEF getransporteerd. 

 Het TerraOrganic HEF is een bevochtigings-/ontvochtigingssysteem, gecombineerd met een 

ammoniumstripping. Het onttrekt 10 m³ water per dag en alle ammoniak en ammonium door productie van 

een vloeibare meststof: ammoniumsulfaatoplossing (ASL). Het systeem heeft warmte nodig om te kunnen 

werken. 

Belangrijkste kenmerken:  

 Invoermateriaal: digestaat, mest, recirculatie van biogasinstallaties. 

 Output 1&2 van FFT: vaste fase als organische basismeststof, ingedikt slib: P-concentraat 

 Uitgang 3&4 van HEF: water en waterdamp  

 Uitgang 5&6 van HEF: N-meststof (ammoniumsulfaatoplossing), die ook direct of als invoerconcentraat kan 

worden gebruikt voor het mengen met het ingedikte slib voor een N,P-meststof of overgebracht naar een 

N-zout 

 Heeft warmte nodig van een biogasinstallatie of dergelijke 
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 De Terrawater FFT- en HEF-technologieën scheiden en recupereren 

nutriënten uit digestaat, mest en afvalwater. De scheiding in vaste/ 

vloeibare fasen resulteert in een aanzienlijke vermindering van het 

volume en concentratie van de nutriënten. Dit verhoogt aanzienlijk 

de transsporteerbaarheid van de geproduceerde recyclageproducten. 

Afhankelijk van het invoermateriaal wordt een groot deel van het  

fosfaat geconcentreerd in het dikke slib. 

Met de downstream HEF-technologie kan een ammoniumsulfaatoplossing worden geproduceerd als een 

bepaalde vloeibare N-meststof. Dit kan direct worden gebruikt of er kan een mengsel aan het dikke slib 

worden toegevoegd om een transportwaardige N,P-meststof te produceren. Met de optionele Terrawater 

Saline technologie (zie ID 453) kan een kristallijne N-meststof (ammoniumsulfaat) worden geproduceerd uit 

de ammoniumsulfaatoplossing. Het is een modulair containersysteem om aan te passen aan de benodigde 

grootte, dus er is geen extra gebouw nodig. 

 De Terrawater FFT- en HEF-technologieën halen water, P en N uit het digestaat, de mest en de 

recirculatieproducten van biogasinstallaties. 

 Concentratie van de nutriënten uit recyclageproducten en verhoging van de transportwaarde 

 Zeer efficiënte ammoniak- en ammoniumwinning (tot 99%) 

 Terugwinning van een bepaalde vloeibare N-meststof (ALS) 

 Productie van gedefinieerde N-meststof uit digestaat, mest en recirculatieproducten uit een biogasinstallatie 

 Minerale N-Meststof uit organische stoffen 

 Maakt het mogelijk om meer mest (kip of iets dergelijks) te gebruiken in biogasinstallaties vanwege de 

ammoniumwinning 

 Vermindering van de benodigde opslagcapaciteit voor mest en digestaat 

 Zeer efficiënt warmtegebruik (2,7 liter per kW thermisch) 

 Milieuvriendelijk product 

Contact 

Naam: Nicolas Heyn 

Bedrijf: Terrawater GmbH 

Web: www.terrawater.de 

  e-mail: info@terrawater.de 
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