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Biobased producten uit resthout

Inhoud

 Verschillende perspectieven van hout

 Over biobased producten: materialen vs. chemicaliën

 Biomassa als grondstof voor de chemische industrie

 2 cases: hout als grondstof voor innovatieve producten

 Conclusies
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Hout, door de ogen van een natuurliefhebber
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Foto: T. Lammens

Resthout
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Foto: Sellingen Online

Foto: J. ten Berge Foto: W. van der Neut

Foto: H. Menken
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 Lignine is het vulmiddel (zand/grind) en geeft hardheid
 Cellulose is de wapening (staal) en geeft sterkte
 Hemicellulose is het bindmiddel (cement) en houdt de boel bij elkaar

Hout en resthout, door de ogen van een chemicus
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de wapening

 Hout is ‘lignocellulose’, a.k.a. “gewapend beton”:

het cement

het granulaat

Biobased producten gebruiken we al eeuwen!
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Bron: H. Bos, Wageningen UR,  2014
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Recente biobased producten
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© BTG, 2017

Classificering van biobased producten

 Materialen
Biomassa componenten als zodanig gebruikt:
 Hout voor timmerwerk-toepassingen
 Vezels voor papier, kleding, composieten
 Zetmeel voor plastics, lijmen, additieven
 Plantaardige olie voor verf, inkt, cosmetica
 …

 Chemicaliën
Nieuwe of bestaande moleculen uit biomassa:
 Melkzuur voor additieven en bioplastics
 Furaandicarbonzuur voor bioplastics (PEF)
 Ethyleen voor allerlei materialen
 ...
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Gebruik van houtvezels in materialen

 Innovatieve toepassingen van vezels:
 Composieten
 Textiel
 Isolatiemateriaal

 Vezels uit allerlei soorten biomassa:
 Hout
 Vlas
 Hennep
 Cocos
 ...
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Mercedes S-klasse, GlobalHemp

BetonWood

 Veel verschillende mogelijkheden
 Brandstoffen
 Polymeren
 Oplosmiddelen, lijmen, coatings, ...

 Biomassa in de chemische industrie
 Op dit moment 12 % van de grondstof
 Europese chemische industrie wil naar 30 % in 2030
 Nu nog met name suiker, zetmeel en plantaardige olie
 Eerste grote bioraffinaderijen komen voort uit papierindustrie,

en gebruiken hout als grondstof
 Heeft hout als grondstof de toekomst?

Biomassa: grondstof voor de chemische industrie
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BASF, Ludwigshafen
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Typische grootte en types:
 Typisch wereldwijd: 400 kt/jr hout input
 ‘Sulphite spent liquor’ ethanol: 5-20 ML/jr

Technologie status:
 Kraft en sulfite pulping zijn zeer volwassen
 Lignocellulose ethanol productie sinds 1909!
 Meerwaarde door meer biobased producten
 Meer van dit type bioraffinaderijen in aanbouw

Van papierfabriek naar bioraffinaderij
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Producten:
 Cellulose-producten
 Lignine-producten
 Ethanol
 Chemicaliën

Voeding:
 Hout
 Gras (op enkele plekken)

Borregaard bioraffinaderij (NO)

© BTG, 2017

Vervangen van petrochemicaliën door biomassa
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Vervangen van petrochemicaliën door biomassa
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Bron: RoadToBio 2017

Vervangen van petrochemicaliën door biomassa
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Bron: RoadToBio 2017
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Biobased chemicaliën, een voorbeeld: PEF
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 Biomaterialen zoals bioplastics beginnen op de markt te komen.
 Een voorbeeld is de biobased PEF-fles, gemaakt uit suiker.
 Avantium werkt aan commerciële fabriek, met BASF in Antwerpen.
 Avantium CTO Van Aken:

“Het is een tussenoplossing. Voorlopig gaat het maar om heel weinig
grondstof. Later stappen we over op hout en landbouwafval, maar dat
vergt nog wel enkele technologische stappen.”

Inspiratie: biobrandstof uit lignocellulose (ethanol)
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Ander
plaatje

 Nu: Ethanol uit suiker & zetmeel (veel fabrieken)
Ethanol uit hout (1 fabriek in Italië en 1 in Noorwegen)

 2020: Enkele lignocellulose-ethanol fabrieken in Europa
 2030: Meer lignocellulose-ethanol en chemicaliën fabrieken

Biochemtex (IT)

POET-DSM (VS)
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PEF grondstof in de toekomst: het Zambezi Proces
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 Avantium bouwt pilot fabriek in Delfzijl: productie van suikers uit hout.
 Hout-suikers in de toekomst grondstof voor biobased chemicaliën.
 Hout afkomstig van Staatsbosbeheer.
 Eerste commerciële toepassing na 2022. Verdere uitrol vanaf 2025.

Bio4Products: BTG demonstreert bioraffinage
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4 Biobased producten…

…via snelle pyrolyse en fractionering…

… uit 4 soorten biomassa,
waaronder resthout…

...op een schaal van 3 ton per dag.© BTG, 2017
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Bio4Products: voorbeelden van de eindproducten
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 Dakbedekkingsmateriaal uit lignine
 Fenol-harsen uit lignine
 Hout-verduurzaming met suikers
 Harsen voor zandgiet-mallen uit suikers

 Demonstratie-fase: 2016 – 2020
 Commerciële toepassing na 2020

Conclusies

 De chemische industrie is op zoek naar duurzame grondstoffen.
 Voor 85 % van de petrochemische producten is (nu of binnen enkele

jaren) een biobased optie beschikbaar, met name op basis van suiker.

 Materialen uit houtvezels zijn al volop beschikbaar.
 Chemicaliën uit hout zijn een uitdaging (‘gewapend beton’).
 De papierindustrie laat zien dat het wel mogelijk is.

 De laatste jaren worden er in Europa veel technologieën op basis van
lignocellulose opgeschaald van het lab naar demonstratieschaal.

 In de periode 2020-2025 zullen we in de praktijk zien dat hout voor de
chemische industrie een van de grondstoffen van de toekomst is.

 Oost-Nederland heeft de kans om een rol van betekenis te spelen!
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Dr. ir. Tijs Lammens
Lammens@btgworld.com
+31 (0)53 486 1182

Dank voor uw aandacht!

Josink Esweg 34
7545 PN Enschede
www.btgworld.com

Het huidige gebruik van hout in Europa
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Biomassa beschikbaar in Europa in 2030 (S2Biom)
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In 2030 is 1 miljard ton (droog) aan ‘houtige’ biomassa beschikbaar.

Grondstoffen van de chemische industrie (EU)
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30 % biobased
=

23.6 Mton/yr

30 % biobased
=

23.6 Mton/yr


