R&D plan 2016 ECN Biomassa
Duurzame energie, chemie en materialen
via thermische conversie

4 MWth MILENA/OLGA WKK demo van
Thermax in Washim, India

Ontwerp van een 7 MWe waste-to-energy installatie op basis
van MILENA vergassing en OLGA teerverwijdering

Laboratoriumschaal biomassaonderzoek bij ECN
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Context: ECN’s Biomassa-onderzoek in nationaal en internationaal perspectief
Externe ontwikkelingen – financiering en samenwerking biomassa-onderzoek
•

Financiering biomassa-onderzoek: De financieringsmogelijkheden voor de midden
TRL-levels (van labschaal proof-of-principle onderzoek tot piloting/proto-typing),
waarop nu juist de toegepaste kennisinstellingen actief zijn, zijn sterk onder druk
komen te staan. Dit terwijl de betreffende technologieontwikkeling essentieel is
om toekomstige doelstellingen op het gebied van CO2 Emissiereductie en
Duurzame Energie te halen en tegelijkertijd het Nederlandse bedrijfsleven in staat
te stellen haar positie op dit gebied te handhaven c.q. te versterken.
Nationaal zijn er weliswaar TKI-tenders, maar de TKI-tender Hernieuwbare
Energie focust op ontwikkelingen dicht bij commerciële toepassing. In feite
worden hierin vooral incrementele ontwikkelingen ondersteund. Daarnaast kennen
de TKI-Innovatie tenders relevant voor biomassaonderzoek slechts een
bescheiden budget. Op Europees niveau blijkt de competitie binnen het nieuwe
HORIZON 2020 programma uitzonderlijk sterk, leidend tot een slaagkans in
biomassa-relevante calls van slechts 4% of lager. Tenslotte blijken marktpartijen
onvoldoende in staat om de teruglopende overheidsfinanciering te compenseren.
Deze ontwikkeling vormt een bedreiging voor de continuïteit in het middellange tot
lange termijn biomassaonderzoek, en breder in het energieonderzoek.

•

TO2-samenwerking: In 2015 zijn vanuit het Ministerie van Economische Zaken
middelen beschikbaar gesteld om de samenwerking tussen de toegepaste
kennisinstellingen te versterken. ECN Biomassa is betrokken in drie TO2samenwerkingsprojecten, op het gebied van energie + nutriënten/chemicaliën coproductie op basis van TORWASH technologie, biochar productie en toepassing,
en zeewier. Deze onderwerpen vereisen een multidisciplinaire aanpak, en de
samenwerking waarin onder andere ook WUR-DLO betrokken is, levert
waardevolle resultaten. Het streven is dan ook deze samenwerking te continueren
en waar mogelijk te intensiveren.

Slaagkans EU-voorstellen – vergelijking 1e ronde H2020 met FP7: Het betreft hier alle
full-proposals in de 1e H2020 calls. Op basis daarvan bedroeg de gemiddelde slaagkans
14% tegen 22% in FP7. Echter, zoals in de hoofdtekst aangegeven was de slaagkans in de
biomassa-relevante calls op basis van alle voorstellen (full proposals en zgn. stage-1
proposals) met <4% beduidend lager.
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Context: ECN’s Biomassa-onderzoek in nationaal en internationaal perspectief
Externe ontwikkelingen – biomassastromen en hun inzet (1)
•

•

Maximale verwaarding van biomassa: De inzet van biomassa roept wereldwijd
veel publieke discussie op en intensief wetenschappelijk debat. Zo was er in
Nederland de discussie over hout voor energietoepassing naar aanleiding van
het KNAW visiedocument “Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op
uitstoot van broeikasgassen”. Er ontstaat nu echter steeds meer de consensus
dat met duurzaamheid als randvoorwaarde voor elk type biomassa moet
worden gestreefd naar een maximale verwaarding door de productie een
weloverwogen combinatie van chemicaliën/materialen, biobrandstoffen,
elektriciteit en warmte, met een optimale benutting van het “moleculair kapitaal”
in de biomassa. Dit vormt dan ook steeds het uitgangspunt in het ECN
Biomassaonderzoek.

Visie KNAW op bio-energie is
'van kleuterschoolniveau'
De polemiek in de media naar aanleiding van de KNAW publicatie

Opwerking van biomassa tot hoogwaardige brandstofpellets (torrefactie):
Hoewel de perspectieven voor torrefactietechnologie goed zijn, en de
ontwikkeling inhoudelijk voorspoedig verloopt, komt de commerciële
marktintroductie nog steeds lastig van de grond. Belangrijkste reden vormen
de sterk afgenomen mogelijkheden binnen de oorspronkelijk voorziene eerste
afzetmarkt voor getorreficeerd product, meestook in Europese kolencentrales.
Het tij lijkt echter te keren, waarbij de focus ligt op alternatieve afzetmarkten en
regio’s. Zo is er in Europa sterk toenemende belangstelling voor toepassing in
industriële pelletketels voor warmtelevering en vanuit ZO-Azië voor inzet als
kolenvervanger. De aandacht verschuift daarbij tevens naar inzet van niethoutachtige biomassareststromen (o.a. stro, palmolieresiduen). ECN speelt
hier volop op in.

De kwaliteit van getorreficeerde brandstofpellets is gedurende de laatste jaren sterk
verbeterd, zoals hier geillustreerd met resultaten van CENER uit het Europese SECTOR
project (www.sector-project.eu)
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Context: ECN’s Biomassa-onderzoek in nationaal en internationaal perspectief
Externe ontwikkelingen – biomassastromen en hun inzet (2)
•

Kansen voor biomassavergassing: De mogelijkheden voor marktintroductie van
biomassavergassingstechnologie nemen nu duidelijk toe. Dit mede doordat dit
een steeds robuustere technologieoptie begint te worden, geschikt om met een
hoog rendement een breed scala biomassareststromen te ontsluiten voor
energietoepassing en (co-)productie van chemicaliën. ECN speelt hier samen
met technologiepartner Dahlman op in met haar MILENA vergassingstechnologie, OLGA technologie voor teerverwijdering en ESME technologie
voor groen gas productie. Aantrekkelijke mogelijkheden doen zich met name
voor op het gebied van inzet van Refuse Derived Fuel (RDF) voor warmtekracht opwekking in het Verenigd Koninkrijk en warmte-kracht opwekking uit
agroresiduen in Zuid- en Zuid-Oost Azië. In Nederland zijn de plannen voor
een Groen Gas demo nu in een vergevorderd stadium.

•

Zeewier belangrijke toekomstige bioenergiebron: Biomassa is en blijft schaars
en legt een groot beslag op landgebruik. Er is daarom toenemende interesse
voor ‘nieuwe’ biomassastromen, die dit nadeel niet of veel minder kennen. Met
name zeewier heeft voor de langere termijn grote potentie, voor de productie
van (hoogwaardige) voedingsstoffen en chemicaliën, maar zeker ook voor
biobrandstoffen (en elektriciteit en warmte). Zo kan zeewierteelt in 5000 km2 in
de Noordzee (<10% van het NL deel), op basis van het hoge suikergehalte (tot
70%!), totaal 350 PJth/jaar aan energieproducten leveren. Dit is ca. 10% van
het verwachte totale primaire energieverbruik in Nederland en van dezelfde
grootteorde als de in het Energieakkoord voorgenomen 6000 MW Wind op
Land en 4450 MW Wind op Zee samen. Dit vormt ook de reden waarom de EU
in haar Horizon2020 programma binnen het onderzoeksthema Energie
nadrukkelijk inzet op zeewier en in meerdere Europese landen (o.a.
Denemarken, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk) grote onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten op het gebied van zeewier voor energietoepassing zijn
gestart (naast programma’s/projecten met de focus op hoogwaardige
producten uit zeewier).
Opschalingstraject zeewier op de Noordzee
incl. indicatie belangrijkste product

Overzicht marktkansen voor MILENA/OLGA/ESME technologie
(zwart) en ondersteunende R&D mijlpalen (blauw)
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ECN Biomassaprogramma op hoofdlijnen
• Het ECN-Biomassaprogramma is gericht op de ontwikkeling en toepassing van thermo-chemische conversietechnologie in combinatie met katalyse en
scheidingstechnologie voor de omzetting van biomassa in chemicaliën/materialen, brandstoffen, elektriciteit en warmte. Er is nauwe interactie met het ECN
programma Energie Efficiency in de Industrie, dat in dezelfde unit wordt uitgevoerd.
• Uitgangspunt is dat moet worden gestreefd naar de productie van een weloverwogen combinatie van producten op basis van toegevoegde waarde creatie met
duurzaamheid als randvoorwaarde. In een dergelijke biobased economy spelen cascadering en bioraffinage een grote rol.
• Het programma omvat bureaustudies (bijv. technologiescans, technisch-economische evaluaties, LCA), eigen technologieontwikkeling, ondersteuning van
industriële technologieontwikkeling en ondersteuning van markt-implementatie en commerciële toepassing van biomassaconversietechnologie met
hoogwaardige R&D diensten. Het programma bestrijkt de hele waardeketen van biomassa grondstof (excl. teelt en oogst) tot eindproduct en omvat de
volgende vijf programmalijnen:

•

–

Biomassa voorbewerking

–

Resource-efficiënt gebruik van residuen

–

Biomassa vergassing (en gasreiniging en gas processing)

–

Biomassa verbranding

–

Bioraffinage concepten

Biomass
Upgrading

Het ECN Biomassa R&D plan 2016 vormt de concrete invulling
van het ECN-Biomassaprogramma voor 2016.
Biomass
Gasification &
Combustion

Biorefinery
Concepts

ECN als brug tussen wetenschap en industriële innovatie

Resource-efficient
Residues Utilisation

De werkvelden van de ECN R&D programma’s Biomassa en Energie Efficiency in de Industrie
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Nationale inbedding: TKI-BBE en TKI-GAS
Topsectorenbeleid: TKI’s
• Binnen het Nederlandse topsectorenbeleid krijgt inzet van biomassa vooral
aandacht in de topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie. Sturing en
organisatie/uitvoering van onderzoek en ontwikkeling vindt plaats binnen
zogenoemde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Het ECN
onderzoekprogramma Biomassa, met thermische conversie van biomassa als
kernthema, sluit vooral aan op de onderzoeksagenda’s van de TKI’s BioBased
Economy (TKI-BBE) en Gas (TKI-Gas), terwijl er belangrijke raakvlakken zijn met
de onderzoeksagenda’s van TKI-Agri&Food en de TKI ISPT/EBI (Institute for
Sustainable Process Technology/Energiebesparing in de Industrie). Het
onderzoekprogramma is daarmee volledig vraag gestuurd.
• Door TKI-BBE is een nieuwe meerjarige onderzoeksagenda opgesteld
(‘Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015–2027: B4B - biobased voor
bedrijven, burgers en beleid’), waaraan door ECN samen met de andere
toegepaste kennisinstellingen WUR-DLO en TNO belangrijk is bijgedragen. De
hoofdlijnen van deze onderzoeksagenda zijn rechts schematisch weergegeven.
Duidelijk is dat het brede cross-sectorale karakter van veel
biomassaontwikkelingen vraagt om een brede, multidisciplinaire samenwerking
tussen de verschillende toegepaste kennisinstellingen werkzaam op dit gebied.
Binnen TKI-Gas is met name het onderwerp ‘Groen gas via vergassing’ relevant,
hoewel er ook met andere programmalijnen raakvlakken zijn (o.a. Power-to-Gas).
• In het Biomassa R&D plan 2016 worden overwegend de onderzoekslijnen van
2015 voortgezet, conform het in 2014 opgestelde strategische R&D plan 20152020. Het ECN onderzoekprogramma Biomassa adresseert vooral onderwerpen
uit de TKI-BBE programmalijnen Thermochemische Conversie en Chemokatalytische Conversie en de TKI-GAS programmalijn Groen Gas.

Schematische weergave van het onderzoeksveld BBE en de TKI-BBE programma- en actielijnen, zoals
opgenomen in het nieuwe meerjarige onderzoeksprgramma van TKI-BBE getiteld ‘Onderzoeksagenda
Biobased Economy 2015–2027: B4B - biobased voor bedrijven, burgers en beleid’.
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Enkele hoogtepunten uit het ECN Biomassa onderzoekprogramma 2015
(status augustus 2015)
•

•

•

Torrefactie/TORWASH: Voorjaar 2015 is een succesvolle torrefactie pilot-test
uitgevoerd met triticale stro en is het getorreficeerde product tot goede kwaliteit
briketten geperst. In opdracht van een industriële partij zijn met succes huisvuil
fracties (RDF = Refuse Derived Fuel) opgewerkt tot brandstofpellets. Daarnaast is
binnen het TKI-project INVENT2 samen met Nederlandse partners de ontwikkeling
van torrefactie in combinatie met een wasstap van start gegaan om ondanks hogere
Cl en K gehaltes in veel van deze stromen toch een hoogwaardige brandstofpellet te
kunnen produceren. De ontwikkeling van natte torrefactie (TORWASH) voor de
opwerking van natte biomassastromen ontmoet toenemende industriële
belangstelling zowel binnen Nederland (o.a. bermgras, riet, digestaat en rioolslib) als
internationaal (o.a. empty fruit bunches).

4 MWth MILENA/OLGA
WKK demo van Thermax in
Washim, India

MILENA vergassingstechnologie: In samenwerking met industriepartner Dahlman
wordt volop ingespeeld op kansen voor demonstratie en marktimplementatie, o.a. in
het Verenigd Koninkrijk voor inzet van Refuse Derived Fuel (RDF) voor warmtekracht opwekking (WKK), en in Zuid-Oost Azië voor WKK op basis van
agroresiduen. In India is door Thermax met steun van ECN en Dahlman een 4 MW
MILENA/OLGA warmte-kracht demo met soyaresidue als brandstof gerealiseerd.
Deze installatie bevindt zich nu in de commissioning fase. Ter ondersteuning van de
RDF mogelijkheden in het VK zijn lab-schaal MILENA/OLGA duurtesten uitgevoerd
met RDF als brandstof, waarbij met name aandacht is besteed aan het met succes
onderdrukken van (Cl-geïnduceerde) vervuilings- en corrosieproblemen. Daarnaast
zijn in het TKI-BBE project Green Birds met succes concepten ontwikkeld voor coproductie van aromaten (BTX) en etheen. De economische perspectieven zijn
dermate aantrekkelijk, dat momenteel met industriële partners vervolgstappen
worden voorbereid.

RDF

Torrefied RDF

Pulverised torrefied RDF

Torrefied RDF pellets

Getorreficeerde brandstofpellets uit RDF

H 20

Cellulase Saver: Via een persbericht is veel industriële belangstelling gegenereerd
voor de door ECN ontwikkelde Cellulase Saver, een technologie om het enzymverbruik in de hydrolyse van cellulose naar suikers, en daarmee de kosten van
biobrandstoffen productie, te verlagen via voorextractie en later weer toevoegen van
eiwitten. Momenteel wordt de potentie van deze technologie door meerdere
marktpartijen voor hun specifiek hydrolyse proces experimenteel beproefd met het
oog op licentiëring.

Biomass

Protein
extraction

Pretreatment

Enzymatic
hydrolysis

Dissolved proteins

Principe van de Cellulase Saver technologie

Glucose
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Enkele hoogtepunten uit het ECN Biomassa onderzoekprogramma 2015
(status augustus 2015)
•

Organosolv fractionering: Bij de ontwikkeling van Organosolv fractionering van
lignocellulose biomassa ligt de nadruk vooral op toepassing van aceton als oplosmiddel.
Bij een beperkt oplosmiddel- en energieverbruik blijkt de geproduceerde cellulose-fractie
zeer goed hydrolyseerbaar en blijkt de lignine-fractie hoog-reactief te zijn en sterk te
lijken op de oorspronkelijke lignine. In 2015 is ECN’s aceton-gebaseerde Organosolv
technologie met succes toegepast voor de fractionering van (de vezelrijke fractie van)
koemest. Daarnaast zijn binnen het Iso-Butanol Platform Rotterdam spar en populier
gefractioneerd, waarbij de cellulose fractie met succes is gehydrolyseerd en het
hydrolysaat opgewerkt tot iso-butanol. De iso-butanol zal door platform partners worden
toegepast voor de productie van GTBE, een diesel additief, en iso-butanol-gebaseerde
esters. Momenteel worden voor de volgende stappen in de verdere ontwikkeling van
Organosolv technologie gesprekken gevoerd met meerdere marktpartijen.

•

Zeewier: In het door ECN geïnitieerde project Europese FP7-project AT SEA is een
succesvolle productietest uitgevoerd met een zeewierkweekinstallatie. De installatie is
op drie verschillende locaties in Europa gebruikt voor zeewierteelt en de opbrengst
overtrof de verwachtingen (50 ton/ha/jaar blijkt haalbaar). Met het geoogste zeewier zijn
vervolgens door ECN succesvolle opslagproeven uitgevoerd. Het kunnen opslaan van
zeewier is een van de kritische succesfactoren voor de productie van energiedragers uit
zeewier. ECN zal in de tweede helft van 2015 in een nationaal project het zeewier
verder opwerken tot energiedragers en andere waardevolle producten.

•

Biochar: Via lage-temperatuur vergassing of twee-traps verbranding blijken
biomassareststromen (bijv. agro-residuen) goed te kunnen worden ingezet voor de
productie van elektriciteit en warmte, terwijl daarnaast een hoogwaardige biochar als
nevenproduct ontstaat. Door de lage temperatuur worden ongewenste corrosie en
ketelvervuiling/-verslakking met succes voorkomen. Eerste potproeven tonen aan dat de
kwaliteit van de biochar veelal beter is dan via pyrolyse kan worden bereikt. In nauwe
samenwerking met WUR-DLO en de tuinbouwsector zijn er goede perspectieven
geïdentificeerd voor toepassing als substraatvervanger en meststof in de glastuinbouw.

•

NISTFLOM: In de ontwikkeling van het NISTFLOM meetsysteem voor niet-intrusieve
stoomflux metingen zijn prototype systemen aan succesvolle laatste tests onderworpen
ter voorbereiding op praktijktesten in een Poolse kolencentrale later in 2015.

Demonstrator voor off-shore zeewierteelt en –oogst. Links: inzaaien van het substraat,
midden: plaatsing van de demonstrator bij Schotland, rechts: oogsten van het zeewier

Het NISTFLOM meetsysteem voor niet-intrusieve stoomflux meting
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Biomassa voorbewerking
Belangrijkste corresponderende programmalijn TKI

R&D doelen 2016

•

•

R&D ondersteuning van de eerste commerciële marktintroductie van de ECNAndritz technologie voor droge torrefactie

•

Ontwikkeling van (verbeterde) receptuur voor de productie van hoogwaardige
bioenergiedragers op basis van torrefactie en pelleteren/briketteren voor
houtachtige en niet-houtachtige biomassa (bijv. agroresiduen)

•

R&D ondersteuning aan marktpartijen (technologieontwikkelaars,
eindgebruikers) t.b.v. de marktintroductie van droge torrefactietechnologie en
torrefactieproducten, o.a. via uitgebreide productkarakterisering (o.a.
stofvorming, explosiviteit, wateropname, sterkte, biologische afbreekbaarheid)
en –optimalisatie

•

Pilot-schaal ontwikkeling van TORWASH en daarmee verbonden flankerend
labschaal onderzoek (incl. TORWASH + co-productie nutriënten/chemicaliën

TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa:
Hoogwaardige energiedragers die geschikt zijn voor de productie van
elektriciteit en/of warmte (o.a. torrefactie, laagwaardige biomassa,
brandstofadditieven)

ECN bijdrage TKI programmalijnen
•

Droge torrefactie: Verdere ontwikkeling van torrefactietechnologie en
ondersteuning van de marktintroductie, o.a. via productoptimalisatie en
standaardisatie, in nauwe samenwerking met marktpartijen (o.a. ontwikkelaars
torrefactietechnologie, biomassagrondstoffen verwerkers, logistieke bedrijven
en eindgebruikers)

•

Natte torrefactie (TORWASH): Technologieontwikkeling in samenwerking met
marktpartijen en ondersteuning van industriële initiatieven

Belangrijkste projecten

Opwerking van Mammoetgras
(arundo donax) tot hoogwaardige •
brandstofpellets via TORWASH

Torrefactie pellets voor een meestookproef
in de AMER-9 centrale van Essent

SECTOR (EU-FP7): Production of Solid Sustainable Energy Carriers from
Biomass by Means of Torrefaction (www.sector-project.eu)

•

LogistEC (EU-FP7): Logistics for Energy Crops’ Biomass
(www.logistecproject.eu)

•

Voorbewerking (TKI-BBE): Nationaal project gericht op verdere ontwikkeling
van droge torrefactie

•

INVENT2 (TKI-BBE): Nationaal project gericht op verdere ontwikkeling van
torrefactie + wassen en natte torrefactie

•

TO2-samenwerking: TORWASH + co-productie nutriënten/chemicaliën

•

Partners: Topell, Torr-Coal, Biolake, Andritz, Felda, RWE/Essent,
NUON/Vattenfall, Van de Vecht, Van Gansewinkel, WUR-DLO, TUD, UT, e.a.

ECN Biomassa R&D plan 2016

Resource-efficient gebruik van residuen
Belangrijkste corresponderende programmalijnen TKI

R&D doelen 2016

•

TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa:
Technologieën waarmee biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in
aanwezigheid van zuurstof, wordt omgezet naar elektriciteit en/of warmte (o.a.
laagwaardige biomassa, brandstofadditieven, beperking corrosie/fouling)

•

Voortgaande brede verkenning van potentiële business cases voor biobased
koolstofhoudende producten

•

Ontwikkeling van technologieconcepten voor de co-productie van energie en
biochar als substraatvervanger en meststof in de glastuinbouw

TKI-GAS Groen gas via vergassing: Onderzoek naar kostprijsverlaging of het
verbeteren van de performance in meest brede zin. Denk hierbij aan
onderzoek naar toepassing van goedkopere biomassa of mengstromen,
verbeteren van de efficiency, bedrijfsprestaties zoals de beschikbaarheid,
betere reiniging/opwerking van het (synthese)gas.

•

Ontwikkeling van alternatieve, industriële toepassingen van C-based
byproducts (incl. opwerking biochar via bijv. stoomactivering)

•

Brede verkenning van mogelijkheden voor de verwaarding van proces- en
afvalstromen, met name via kringloopsluiting

•

Verdere ontwikkeling van LCA technieken

•

ECN bijdrage TKI programmalijnen
•

Ontwikkeling van lage-temperatuur vergassing c.q. tweetrapsverbranding van
biomassaresiduen voor co-productie van energie en C-based products

•

Ontwikkeling van verwaardingsopties gebaseerd op activering van
koolstofhoudende reststromen (char), o.a. biochar

•

Ontwikkeling van concepten voor de verwaarding van proces- en afvalstromen,
met name via kringloopsluiting

Belangrijkste projecten
•

Fertiplus (EU-FP7): Biochar as an improved fertilizer producing and testing
(www.fertiplus.eu)

•

BBE park Cuijk (TKI-BBE): Inzet van laagwaardige biomassa voor de
BioBased Economy door hoogwaardige asafzet en wegnemen
procestechnologische problemen

•

BMC Moerdijk: Meestook van laagwaardige biomassastromen

•

TO2-samenwerking: Biochar co-productie voor inzet als substraatvervanger en
meststof in de glastuinbouw

•

Partners: RWE/Essent, BMC Moerdijk, WUR-DLO, Staatsbosbeheer, UK
Biochar Research Centre, e.a.

Biochar, geproduceerd uit resthout via lage-temperatuur
vergassing of twee-trapsverbranding: de poriestructuur blijft
behouden en kan worden getuned afhankelijk van de toepassing
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Biomassa vergassing, gasreiniging en gas processing
Belangrijkste corresponderende programmalijnen TKI

R&D doelen 2016

•

•

Ondersteuning demonstratie en marktintroductie: o.a. ondersteuning MILENA/
OLGA demo-initiatieven voor WKK toepassing in India, UK, Thailand en China.

•

Groen gas: Voortzetting onderzoek naar de productie van groen gas via
vergassing flankerend aan demonstratie door een consortium van Nederlandse
industriële partijen in Alkmaar. De groen gas demonstratie-fabriek is de sleutel
naar efficiënte en grootschalige productie van groen gas met Nederlandse
technologie. Concreet: ECN bedrijft de bestaande lab-schaal opstellingen en
genereert de gegevens die nodig zijn voor de demonstratie-fabriek.

•

RDF, SRF: Verdere ontwikkeling van kennis en methoden, die nodig zijn bij de
vergassing van afval (RDF, SRF) in wervelbed-installaties. De focus ligt op het
ontwikkelen van methoden om bedagglomeratie, verdamping van vluchtige
metalen, emissies en vervuiling in de downstream onderdelen (leidingen,
boiler, compressor, …) te vermijden.

•

Co-productie chemicaliën: Voortgezette ontwikkeling van concepten en
technologie voor de productie van chemische verbindingen (met name olefines
en aromaten) op basis van (wervelbed)vergassing. De chemische industrie
wordt voorzien van een methode voor de productie van een groen product
(polymeer). Concreet: het bedrijven van labschaal opstellingen voor de
productie van groen gas met etheen en benzeen als waardevolle co-producten.

TKI-GAS Groen gas via vergassing: Onderzoek naar kostprijsverlaging of het
verbeteren van de performance in meest brede zin. Denk hierbij aan
onderzoek naar toepassing van goedkopere biomassa of mengstromen,
verbeteren van de efficiency, bedrijfsprestaties zoals de beschikbaarheid,
betere reiniging/opwerking van het (synthese)gas

•

TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa:
Technologieën waarmee biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in
aanwezigheid van zuurstof, wordt omgezet naar elektriciteit en/of warmte (o.a.
laagwaardige biomassa, brandstofadditieven, beperking corrosie/fouling)

•

TKI-BBE Programmalijn 2 – Chemisch katalytische conversietechnologie:
Ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën voor de omzetting van –
al dan niet voorbewerkte – biomassa naar groene materialen, chemicaliën en
brandstoffen via chemokatalytische routes

ECN bijdrage TKI programmalijnen
•

Ontwikkeling groen gas productie op basis van MILENA-vergassing, OLGAteerverwijdering en ECN SNG-productie technologie

•

Vergassing laagwaardige biomassa (biomassa bijstook)

•

Stand-alone 100% biomassa inzet voor E+W productie

•

Productie van biobrandstoffen via vergassing

•

Co-productie van chemicaliën bij vergassing

Eerste succesvolle labschaal testen
MILENA-vergassing met BTX co-productie

Belangrijkste projecten
•

Dahlman (TKI-GAS): Royal Dahlman als investeerder in vergassing en groen
gas onderzoek van ECN

•

Fastcard (EU-FP7): FAST industrialisation by Catalyst Research and
Development; development of reforming downstream fluidized bed gasification

•

Green Birds (TKI-BBE): Thermochemical biomass conversion for
co-production of bio-energy and green chemicals

•

Partners: Royal Dahlman, Thermax, POSCO, Gasunie, TAQA, Essent, HoSt,
NEM, Avantium, e.a.

ECN Biomassa R&D plan 2016

Biomassa verbranding
Belangrijkste corresponderende programmalijn TKI

R&D doelen 2016

•

•

TKI hoge % meestoken, o.a.:
–
Karakterisering productkwaliteit van getorreficeerde biomassa, m.b.t. inhuis ontwikkelde lab-schaal analyses (o.a. maalbaarheid, stof explosiviteit
en pneumatisch transport gedrag)
–
Bepaling van verbrandingseigenschappen door dynamische
karakterisering van div. biomassastromen op labschaal (LCS, WOB) en
verificatie van emissies en in-boiler performance door on-site assistentie
bij volschaal stookproeven

•

Verdere ontwikkeling van “implementation support tools” (o.a. karakterisering
van verbrandingsgedrag van vloeibare/visceuze bioraffinage-reststromen, de
NISTFLOM non-intrusive steam flow meter en in-situ bepaling van
procestemperaturen (suction pyrometer geïntegreerd met de bestaande mobile
diagnostic probe)

•

Vergroten omvang (internationale) industriële contract R&D

TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa:
Technologieën waarmee biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in
aanwezigheid van zuurstof, wordt omgezet naar elektriciteit en/of warmte en
hoogwaardige energiedragers die geschikt zijn voor de productie van
elektriciteit en/of warmte (o.a. laagwaardige biomassa, reststromen uit
bioraffinage, brandstofadditieven, beperking corrosie/fouling)

ECN bijdrage TKI programmalijnen
•

R&D ondersteuning biomassa meestook initiatieven

•

R&D ondersteuning stand-alone 100% biomassa inzet voor E+W productie

•

R&D ondersteuning on-site WKK op basis van residuen bij chemische
opwerking van biomassa fracties en productie van biochemicaliën

•

+ ondersteuning andere programmalijnen TKI-BBE en TKI-Gas (groen gas) via
ondersteunende diensten aan andere programmalijnen ECN Biomassa

Belangrijkste projecten

Screenshot van high-speed opnamen in de nieuwe installatie voor pneumatisch transport karakterisering
(zaagsel; links: uitgangsmateriaal, rechts: gesegregeerde deeltjesstroming)

•

Industriële contract R&D (nadere informatie op verzoek)

•

CERUBIS (RFCS): Demonstratie van NISTFLOM steam flow sensing en inboiler diagnostics tbv PF boiler performance optimalisering

•

BBE park Cuijk (TKI-BBE): Inzet van laagwaardige biomassa voor de
BioBased Economy door hoogwaardige asafzet en wegnemen
procestechnologische problemen

•

LEILAC (EU-H2020): Nieuwe technologie voor verlaging CO2 emissies in kalk
en cement productie

•

Partners: RWE/Essent, Corbion, Hukseflux, Tata Steel, GdFSuez, Shell,
Lhoist, IEn, PGKiE Belchatow, IFK/USTUTT, Lakesum, Calix, e.v.a.

ECN Biomassa R&D plan 2016

Bioraffinage concepten
Belangrijkste corresponderende programmalijn TKI

R&D doelen 2016

•

•

Verdere ontwikkeling van Organosolv fractionering via piloting en labschaal
onderzoek. Doel is een proeffabriek in 2018 (TRL 7).

•

Verdere ontwikkeling van lignine pyrolyse. Doel is om in 2016 een op pyrolyse
gebaseerde technologie gereed te hebben voor industriële doorontwikkeling
(TRL 5-6).

•

Ontwikkeling van directe lignine-toepassingen in nauwe samenwerking met
marktpartijen.

•

Ontwikkeling van thermo-chemische technologieconcepten voor fractionering
en opwerking van zeewier(fracties) tot energiedragers, platform chemicaliën en
halffabrikaten.
R&D ondersteuning aan marktpartijen op bioraffinage-gebied.

•

TKI-BBE Programmalijn 2 – Chemisch katalytische conversietechnologie:
Ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën voor de omzetting van –
al dan niet voorbewerkte – biomassa naar groene materialen, chemicaliën en
brandstoffen via chemokatalytische routes
TKI-BBE Programmalijn 4 – Solar capturing and biomass production: Met
name aquatische plantaardige bronnen (o.a. zeewier)

ECN bijdrage TKI programmalijnen
•

Organosolv: Ontwikkeling (Organosolv) fractioneringstechnologie voor
lignocellulose biomassa

•

Opwerking fracties: Opwerking biomassa fracties (cellulose, hemicellulose,
lignine) tot platform chemicaliën en halffabrikaten, o.a. via pyrolyse

•

•

Geavanceerde biomassa: Ontwikkeling dedicated technologie voor
fractionering en opwerking fracties voor “nieuwe biomassastromen” (o.a.
zeewier)

Belangrijkste projecten

Lignocellulose bioraffinage met de belangrijkste ECN R&D onderwerpen in blauw en rood

•

BIOCORE (EU-FP7): A biorefinery concept for the transformation of biomass
into 2nd generation fuels and polymers (www.biocore-europe.org)

•

MacroFuels (EU-H2020): Developing the next generation Macro-Algae based
biofuels for transportation via advanced biorefinery processes

•

YXY Fuels (TKI-BBE): Het gebruik van lignocellulose en papierresiduen als
grondstof voor de productie van Avantium YXY bouwstenen

•

IsoButanol Platform Rotterdam (EFRO): Ontwikkeling van een
bioraffinageconcept op basis van iso-butanol als platformchemicalie voor de
regio Rotterdam

•

LigniFAME (TKI-BBE): Lignin biorefinery to fuel additives, materials and energy

•

Catchbio-projecten met focus op bioraffinage (Biobased bulk chemicals from
carbohydrates, catalytic pyrolysis, lignin valorization) (www.catchbio.com)

•

Partners: Avantium, Progression Industries, Feyecon, Rodenburg, WUR,
Hortimare, NIOZ, DTI, DTU, SAMS, e.a.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jaap Kiel
Programma Manager ECN Biomassa
tel.: 088-515 4626
e-mail: kiel@ecn.nl
ECN-F--15-019

