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Overzicht

 Biomassa

 Pyrolyse olie

 Verleden tijd (BTG - Universiteit Twente - Rijksuniversiteit 

Groningen)

 Tegenwoordige tijd - Stabilisatie

 Toekomstige tijd - ‘Bioraffinage’

 ‘Conclusies’



Biomassa



Verbinding tussen cellulose, hemicellulose en lignine in the 

celwand (hout).
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Pyrolyse?



Oasmaa A., Kuoppala E., Solantausta Y., Fast pyrolysis of forestry residue: 2. Physicochemical composition of product liquid. Energy & Fuels, 

17(2), 433-43 (2003)
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Pyrolyse

 Vloeistof

gas: 15 wt%   (intern gebruik, warmte/elektricteit)

char: 15 wt%   (intern, warmte)

 Mineralen blijven achter: ‘schone olie’

 Vloeistof ‘samenstelling’ redelijk onafhankelijk van voeding

 Verhoging energy dichtheid 

4 - 5 (hout) tot 10 - 20 (landbouwresiduen)

Ontkoppeling biomassa groei en verbruik: waarmee, waar, wanneer, hoe groot, maar 

ook in ervaring (landbouw versus chemie)

Voorbewerkingstechniek (misschien ook wel fractioneringsmethode)



En nu..

RUWE OLIE

- het is zwart

- het stinkt

+ het brandt(!)

+ het kan worden gedestilleerd (!)

.. maar van vondst (1858) tot 

grootschalig gebruik ca. 50 jaar 

(begin 1900)

PYROLYSE OLIE

+/- het bevat zuurstof 

.. ca.50 jaar ?

Edwin Laurentine Drake



Bijstook Energiecentrale

Kolengestookte centrale 

Aardgas gestookte centrale

Technisch mogelijk

Gelimiteerde extra investering 

‘Burning pyrolysis oil is burning liquid gold’ … ?

//saturnus/btg-rhv/Presentations/Bioenergie-dag/BURN.wmv


60 mg lijm van pyrolyse-olie

100 kg zand

Lijm



Logistiek

> 700 raffinaderijen @ > 40,0000 plekken waar ruwe olie wordt gevonden

~ x000 bio-raffinages @ > millioenen plekken waar biomassa kan groeien 

Waarom niet het staal gebruiken dat al in de grond zit? 

Is biomassa niet gewoon een logistiek probleem?
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Nadelen:

1. Zuurstof / zuurgraad (pH=2 - 3)

2. Koolvorming bij verhitting

3. Veranderingen in tijd (viscositeit)



Logistiek

> 700 raffinaderijen @ > 40,0000 plekken waar ruwe olie wordt gevonden

~ x000 bio-raffinages @ > millioenen plekken waar biomassa kan groeien 

Waarom niet het staal gebruiken dat al in de grond zit? 

Is biomassa niet gewoon een logistiek probleem?
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BIOCOUP (2006-2011)

http://www.biocoup.eu17 partners

8 countries

www.catalysis.ru
UIC



PIS

PI

PI

TI

REACTOREN

Gevuld met katalysatoren
Coolant

out

Coolant
in

Drukken tot 250 bar

Temp. tot 400oC

WHSV: 0.2 - 4 hr-1

Hydrogenering

OLIE en WATERSTOF OPVANG



Pyrolysis Olie Upgrading

Pyrolyse olie Milde HDO 2-traps HDO

een - fase

r > 1.1

polair

Twee - fase

rorg > 1.0

apolair

Twee - fase

rorg < 1.0

apolair

H2
H2

Venderbosch et al., 2010, Stabilization of biomass-derived pyrolysis oil, J. of Chem.Techn. & Biotech., 85(5), 674-686

2002 - 2009: Gepakt bed experimenten (Ru/C + H2) - (2007)

Viscous!



(Ru/C)
Cat D

Katalysator + proces verbetering

(BTG - RuG - BIC)

‘Oud’: 2002 - 2009 ‘Nieuw’ > 2009

Autoclaaf experimenten (RuG)

Transparant !

www.catalysis.ru
UIC



• Minder koolvorming 

• Gelijk molecuulgewicht

• Lagere viscositeit

• Minder bijproducten (CH4, H2O)

• Minder waterstof consumptie

• Mildere proces condities (temperatuur)

Optimale katalysator = voorkomen van repolymerisatie, 

promote hydrogenering

Opmerkelijk



co-Raffinage?



De Miguel Mercader et al., 2010, Production of advanced biofuels: Co-processing of upgraded pyrolysis oil in standard refinery units, 
Applied Cat. B: Environmental, 96 (1-2), p. 57-66

FCC (co-)processing opgewerkte olie (Ru/C) - I



Solantausta, 2008, Bioenergy Contractors Meeting, SESSION 8 Biorefinery Technologies

FCC (co-)processing opgewerkte olie (Ru/C) - II



AD - sept 10 2010

Technisch Weekblad - sept 2010



Hernieuwde interesse wereldwijd > 2007 



‘Oude’ toepassingen:

- chemicalien (vloeibare rook), alcoholen (methanol), azijnzuur

- lijmen

- Voeding voor verbranding / vergassing

‘Nieuwe’ eindtoepassingen, a.o.:

- Co-raffinage van olien met hoog zuurstofgehalte

voor petrochemicalien of transportbrandstoffen (bio-plastics?) 

- Destillatie voor chemicalien (CCR<5 wt.%)

- Verbeterde verbrandingseigenschappen

Eindtoepassingen





OCRI: Overijssels Centrum voor Research en Innovatie

• Initiatief van de provincie Overijssel en UT

• Workshops met de UT voor thema selectie:

– Health

– Bio-energie

• Provincie erkent de uitstekende positie in bio-energie

• Duurzaamheiddoelstellingen

• Kansen voor de provincie

• Status: 

• 2.5 M€ voor 2 jaar toegezegd door provincie

• UT / provincie / industrie bereiden programmaplan voor

• Programmaplan wordt goedgekeurd door programmaraad 
(provincie / UT / industrie)



OCRI

• Technisch en Sociaaleconomisch

• De belangrijkste doelstelling van het OCRI is het versnellen van de 
implementatie van bio-energie in de provincie

• Met het OCRI wordt daarnaast ook gestreefd naar: 

– het oprichten van een wereldwijd erkend kenniscentrum op het 
gebied van bio-energie (in samenwerking met de provincie 
Gelderland / WUR),

– meer samenwerking tussen universiteit, hogeschool en ROC op het 
gebied bio-energie-onderwijs,

– het reduceren van de CO2 uitstoot in de provincie,

– het versterken van de kennis en technologiepositie van de 
provincie op het gebied van bio-energie, en 

– creëren van werkgelegenheid in de provincie.



Fieldlabs

1. Pyrolyse

– Pyrolyse olie voor verbranding (elektriciteit en warmte)

– Pyrolyse olie als grondstof voor transportbrandstoffen

2. Duurzame gemeenschap (boerderij)

– Energieneutrale boerderij

– Bio-based economy

• Energiegewassen

• Producten uit reststromen

3. Derde onderwerp of uitbreiding 1 en 2



One-liners

1. Pyrolyse kan de brugfunctie vervullen tussen landbouw en (petro)chemie

2. Zuurstof wordt gezien als een nadeel, maar maak er een voordeel van 

3. Stabilisatie is primair katalysator ontwikkeling: het werk is net begonnen

4. Met stabilisatie komen we in een compleet nieuw terrein voor pyrolyse olie

5. Niet (teveel) denken maar doen

4. Het is geen nieuwe heilige graal! 
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