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BIORAFFINAGE 

ALGEN/ BIOBRANDSTOFFEN 

 



Biobased Economy 

In de Biobased Economy wordt 

biomassa gebruikt voor de productie 

van energie, transportbrandstoffen, 

chemicaliën en materialen, naast 

traditionele producten zoals 

voedingsmiddelen. Dit als alternatief 

voor aardolie als grondstof.  
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Drijfveren 

Verbranden olie en kolen: steeds meer CO2 in atmosfeer: 

versterkt broeikaseffect 

Biomassa: CO2 komt in een korte cyclus. 

 

Olie raakt op 

 

Olievoorraden in beperkt aantal landen 



Bioraffinage 

Net zoals ruwe olie kan biomassa worden gefractioneerd en 

verder worden bewerkt en omgezet tot nuttige producten. 

Hierbij wordt een cascade-benadering toegepast: eerst worden 

waardevolle producten gewonnen (voedingsmiddelen, 

chemicaliën) en vervolgens worden de reststromen ingezet 

voor de productie van laagwaardige componenten (o.a. 

brandstoffen). 



 



Huidig gebruik van biomassa als biobrandstof in 
Nederland 

Elektriciteitscentrales op mengsel kolen en biomassa 

Combi afvalverbranders/ elektriciteitscentrales  

GFT afval vergisting (biogas) 

Mest/ cosubstraat vergisting (biogas) 

Biogas uit vuilstorten 

Bioethanolproductie uit zetmeel 

Biodieselproductie uit koolzaad 

 

Nu ongeveer 6% van de Nederlandse energie uit biomassa 



Bioethanol 

De belangrijkste biologische transportbrandstof 

 

Wereldproductie: 

70-90 miljard liter 

Brazilië en VS marktleiders 

 

 



Basis:  

Gist, een eencellig microorganisme produceert ethanol en kooldioxide 

uit monosacchariden (glucose) en disacchariden (saccharose). 

 

Zelfde principe als productie wijn en bier 

Rijzen van brood 





GRONDSTOFFEN: 

Brazilië: rietsuiker 

VS: mais (zetmeel) 

EU: tarwe (zetmeel) 

 

 

Problemen: 

Competitie met voedselproductie 

Productie-limieten naderen 

Relatief duur 

Tegenvallende reductie CO2-emissie (slechts 30%) 

Eerste generatie bioethanolproductie 



Tweede generatie bioethanol productie 
 

Tarwestro 

Mais-stro 

Bagasse 

 

Bermgras 

Rijst-stro 

Perskoek oliegewassen 

Switch grass 

Wilgenhout 

Houtafval uit bossen 

Organisch afval 



Lignocellulose 



Eerst monosacchariden produceren 

Ontsluiting: 

Breken van het lignocellulose-complex 

Delignificatie 

Dekristallisatie van cellulose 

 

Nodig: geweld 

Hoge pH, lage pH, hoge temperaturen, explosie, oxidatieve 

chemicaliën/enzymen 

 

Hydrolyse: 

(hemi)cellulose  glucose, xylose, arabinose, mannose, 

galactose 

Nodig: enzymen of zuur 

 

Fermentatie: ethanol of butanol 
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Stoomreactor: 165°C 

 



Tarwestro voor en na behandeling met verhitting en zuur 

 



Biogas (methaan) 

Trend: co-vergisting 

(mengen mest en gewassen) 

Biogas wordt gebruikt voor 

elektriciteitsopwekking 

 

Nieuwste ontwikkeling: 

Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit 

  * introduceer dit in het gasnet 

  * gebruik dit als transportbrandstof 

 

Gebruik van lignocellulose-houdende biomassa voor 

biogasproductie 
 

 

 

 



Biodiesel en PPO (pure plantaardige olie) 

Triglyceriden (ester hoger vetzuur en glycerol) uit planten. 

Biodiesel: Omesteren met methanol: methyl-ester van hoger vetzuur 

Grondstoffen: koolzaad, jatrophanoten, zonnebloem, palmpitten 

Valoriseren van co-product glycerol 

 

Delfzijl: fabriek die glycerol in methanol omzet 

Biomethanol kan o.a. worden gebruikt voor de productie van MTBE  



Hydrothermal upgrading (HTU) 

Biomass can be converted into a kind of crude oil (biocrude) under high 

temperatures, high pressures and wet conditions 

 



HTU® Pilot Plant 

Feed 100 kg/h (wet) 

Biocrude 8 kg/h 

 



Pyrolyse 

500°C, no oxygen: produce crude oil from biomass. 

Interesting for biomass countries; transport the pyrolysis oil to 

conventional refineries 

Still technical problems to be solved. 

 

Plant planned in Delfzijl for 30,000 ton oil/year. Oil will be used in power 

plant. 

 

 



Algen 

Te weinig landbiomassa om olie en steenkool geheel te vervangen. 

Alternatief: Algen: kweek in water, hogere opbrengst per hectare 

Nederland: 

Landgewassen: 10 ton biomassa droge stof/ha/jaar 

Algen: 40 ton biomassa droge stof/ha/jaar (open vijvers) 



 

Open reactors 

Gesloten reactors 



Bioraffinage algen 

Algenolie (brandstof of voedingsmiddel) 

Eiwit 

Caroteen 

 

Kweek, oogsten en raffineren nog kostbaar 

Akties: verbeteren productiemethoden; palet van waardevolle en 

goedkope producten 


