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Inhoud

- Achtergronden bij Power to Protein concept

- Projectfasen 1 en 2

- Resultaten en geplande activiteiten
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Power-to-protein concept
Door prof. dr. Willy Verstraete & Dr. ir. Silvio Matassa (Avecom/Gent België)

Mei 2015, cover ES&T (Matassa et. al)

“Can direct conversion of used nitrogen to new

feed and protein help feed the world?”

Is dit een mogelijkheid om de 10 miljard mensen op

onze planeet te voeden in 2050?
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- Ca 1 – 2% wereldwijd energiegebruik naar

Haber-Bosch proces tbv kunstmest productie

- Kunstmatige stikstof cyclus erg inefficiënt

o 135 Mton/j N-bronnen (100 Mton Haber-

Bosch, 35 Mton biologisch plan gefixeerd)

o Slechts 16% daarvan komt in eiwit

beschikbaar vanwege grote verliezen naar

omgeving (af/uitspoeling, vervluchtiging,

denitrificatie)

- Directe upcycling is efficiënter

Directe upcycling van ammonia als microbieel eiwit
Power-to-protein concept

SOURCE: MATASSA, S. ET AL., ENVIRON. SCI. TECHNOL., 49 (2015), 5247 - 5254



5Power to Protein

Grondstoffen vanuit de afvalwaterketen
Power-to-protein concept

Ammonium uit rejectiewater van

slibvergisting

Koolstofdioxide uit biogas / biomethaan

of andere industriële processen

Koolstofdioxide/waterstof uit stoom

methaan reforming van biogas

Waterstof via elektrolyse van

hernieuwbare energie on/off site

naam “Power to Protein”



Power-to-Protein – Projectconsortia 2 fasen
TKI-watertechnologie

Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek

2015

Partners

Fase 2 Pilotonderzoek

2016 – 2017

Partners
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This activity is co-financed with TKI-funding from the Topconsortia for Knowledge & Innovation (TKI’s) of the Ministry of Economic Affairs.

Vechtstromen

Drents Overijsselse Delta

Rijn and IJssel

Zuiderzeeland



FASE 1 PtP ONDERZOEK
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Potentieel PtP concept
Watercyclus van Amsterdam

Deskstudie

Doelen:

• Stel vast wat de technologische en economische potentie is van het concept voor Amsterdam

• Wat zijn relevante bronnen in de stad?

• Definieer relevante onderzoeksvragen voor fase 2

Vrachten ammonium bij 2 RWZI’s Amsterdam :

- Totale vracht ammonium (influent) = 5.700 ton /j

- Vracht ammonium in centraat = 1.600 ton/j (concentratie NH4 = 2,6 g/L)

- Winbare hoeveelheid ammonium uit centraat via strippen (η = 80%) = 1.200 ton/j
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Benodigde grondstoffen en potentieel PtP concept
Casus RWZI Amsterdam-West
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Avecom (stoichiometrie) RWZI Amsterdam-West

Natte fractie

slibvergisting

Ammonium NH4
200 kg

Waterstof H2 800 kg

Kooldioxide CO2 3.300 kg

Zuurstof O2 3.000 kg

Productie eiwit 1.000 kg

Komt overeen met 36 % van de netto eiwit behoefte

van de Amsterdamse bevolking

Gebaseerd op reactie stoichiometrie:

21.36 H2 + 6.21O2 + 4.09 CO2 + 0.76 NH3 → C4.09H7.13O1.89N0.76 + 18.7 H2O

Avecom (stoichiometrie) RWZI Amsterdam-West

Natte fractie

slibvergisting

Ammonium NH4
200 kg

Via strippen

1.200 ton/jaar

Waterstof H2 800 kg 5.000 ton/jaar

Kooldioxide CO2 3.300 kg 21.000 ton/jaar

Zuurstof O2 3.000 kg 18.500 ton/jaar

Productie eiwit 1.000 kg 6.300 ton/jaar



Conclusies en bevindingen Fase 1
Belangrijke uitdagingen deels naar Fase 2

 Potentieel in bureaustudie aangetoond

 Passend in toekomstige waterstofeconomie waarin waterstof uit surplus hernieuwbare

energie geproduceerd wordt

o Concept is economisch haalbaar afhankelijk van eiwitkwaliteit en –opbrengst

o Karakterisering van het eiwit is belangrijk (voedingswaarde, verteerbaarheid)

o Introductie van microbieel eiwit als nieuw voedingsmiddel uitdagend

o Publieke acceptatie van eiwitten gewonnen met grondstoffen uit afvalwaterketen

o Noodzaak voor efficiëntere technologie om ammonium uit afvalwaterketen te halen
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FASE 2 PtP ONDERZOEK
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Fase 2 - Power to Protein onderzoek
Doelen vervolgonderzoek

Onderzoeksdoelen:
1. Opschalen van de reactor en aanpassing reactorontwerp
2. Demonstratie op locatie, in directe verbinding met de

afvalwaterketen
3. Karakterisering van het geproduceerde eiwit (kwaliteit) en

bepalen microbiologisch risico’s

Consortium : Partners in de gehele keten van grondstof tot
verhandeling product

LAB SCHAAL REACTOR :5 LITER CSTR AVECOM

SINGLE CELL PROTEIN
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Bioreactor - opschaling en ontwerp
Ontwerp en bouw PtP pilot installatie
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• Reactor opschaling van 5 L 400 L uitdagend

Vooral vanwege stoftransport van gasfase naar vloeistoffase

• Reactor ontwerp : gereed, octrooi aanvrage ingediend

• Pilot installatie : ontwerp, constructie en FAT/SAT testen gereed

Veel aandacht voor proces veiligheid



Verbinding met afvalwaterketen I
Technologie en microbieel risico

Strippen van ammonium uit centraat middels

Nijhuis Ammonium Recovery (NAR) proces :

- Omzetting ammonium naar ammoniak bij pH 8,5 en

temperatuur 70-80 OC.

- Strippen van ammoniak met lucht

- Wassen met zwavelzuur

- Ammoniumsulfaat als voedingsstof voor de Power

to Protein pilot
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Verbinding met afvalwaterketen II
Microbieel risico

Beoordeel product op basis van kwaliteit, niet op basis van

herkomst

Vaststellen risico op microbiologische contaminatie van

wezenlijk belang voor toepassing :

- Selectie van representatieve indicator micro-organismen

afvalwaterketen (virus, bacterie, spore, ondermeer thermoresistent)

- Analyse in keten afvalwater  eiwit

- Uitvoer van spike testen om afdoding in te schatten

- Beoogde barrières tegen contaminatie : gasfase, warmte en pH
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Pilot onderzoek
Testen op 2 locaties

• Pilot onderzoek en demonstratie in periode

januari – september 2017

Eerste observaties biomassagroei positief

• H2 and O2 worden on-site geproduceerd via

elektrolyse van water, CO2 uit flessen

• Reactor volume 400 L

• Beoogde eiwitproductie max. 1 kg eiwit/dag

• Test NAR – PtP combinatie op twee locaties

o RWZI Enschede

o RWZI Horstermeer
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OVERALL PFD PILOT OPZET

PILOT LOCATIES



Resultaten & Vervolg

o Potentie aangetoond in Fase 1

o Ontwerp en bouw opgeschaalde reactor en pilot

o Proefonderzoek gestart, biomassagroei geobserveerd

o Officiële opening pilot 29 maart a.s. in Enschede

• Performance PtP bioreactor (eiwitproductie en grondstof conversie efficiëntie)

• Biomassa productie en opwerking tot voldoende hoeveelheid t.b.v. vervolgtesten

• Eiwit karakterisering (m.b.v. in vivo en in vitro testen)

o Voedingswaarde (eiwit gehalte, verdeling aminozuren, allergie)

o Verteerbaarheid en toepassingstesten

o Check op aanwezigheid van restanten uit de afvalwaterketen (a.h.v. spike experimenten)

• Multicriteria evaluatie, o.a. technisch-economisch en duurzaamheid
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© KWR Watercycle Research Institute
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More articles, images and videos
in our online annual report

Website : www.powertoprotein.eu

• About
• Research partners
• Research Program
• Publications
• Contact

Stand 114 : Water maakt Nederland circulair


	Power to Protein
	Inhoud
	Power-to-protein concept
	Power-to-protein concept
	Power-to-protein concept
	Power-to-Protein – Projectconsortia 2 fasen
	FASE 1  PtP ONDERZOEK
	Potentieel PtP concept
	Benodigde grondstoffen en potentieel PtP concept
	Conclusies en bevindingen Fase 1
	FASE 2  PtP ONDERZOEK
	Fase 2 - Power to Protein onderzoek
	Bioreactor - opschaling en ontwerp
	Verbinding met afvalwaterketen I
	Verbinding met afvalwaterketen II
	Pilot onderzoek
	Resultaten & Vervolg
	Acknowledgements
	Dank voor uw aandacht. Meer weten ?�����annualreport.kwrwater.nl

