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Samenvatting 
 

Aan het gebruik van de huidige fossiele energiebronnen voor het opwekken van electriciteit en 

als transportbrandstof voor auto’s en vrachtwagens zijn een aantal nadelen verbonden. Fossiele 

grondstoffen zijn niet hernieuwbaar en leiden bij gebruik tot verhoogde concentraties CO2 in de 

atmosfeer. Het is daarom niet verwonderlijk dat hernieuwbare energiedragers momenteel sterk 

in de belangstelling staan. Biomassa wordt als een veelbelovend alternatief gezien, mede door 

de overvloedige beschikbaarheid en omdat het in theorie niet bijdraagt aan de toename van de 

CO2 concentratie in de atmosfeer. Echter, de relatief hoge kosten van biomassa afgeleide 

energiedragers en producten in vergelijking met de huidige fossiele energiedragers hebben de 

ontwikkeling aanzienlijk vertraagd. 
Om de economische aantrekkelijkheid van het gebruik van biomassa te verhogen 

moeten goedkope biomassabronnen geidentificeerd worden en omgezet worden met zeer 

efficiënte processen. Een veelbelovende technologie voor biomassa omzetting is flash (snelle) 

pyrolyse. Snelle pyrolyse is een thermo-chemisch proces waarbij de biomassa snel wordt 

opgewarmd tot een temperatuur van 450-550°C in de afwezigheid van zuurstof. In het laatste 

decennium heeft snelle pyrolyse van biomassa veel aandacht gekregen omdat het met deze 

technologie mogelijk is om een vloeibare energiedrager (bekend als bio-olie) te produceren uit 

diverse biomassa stromen met opbrengsten tot 80 gew.% (gebaseerd op droge biomassa). De 

resterende producten zijn kool (10-20 %) en brandbare gassen (10-30%).  
Als zodanig zijn de toepassingen van ruwe bio-olie (BO) beperkt en zijn er vervolgstappen 

nodig om de ruwe BO te bewerken tot producten die voldoen aan de strenge specificaties van  

bijvoorbeeld de transportbrandstof sector.  

De eigenschappen van BO kunnen op een aantal manieren verbeterd worden. 

Modificaties aan het snelle pyrolyse proces (in-situ opwaardering als hydro-pyrolyse, 

katalytische flash pyrolyse, enz.) zijn mogelijk maar ook nabehandeling is een alternatief (post-

pyrolyse bewerkingen, b.v. hydrotreating, en menging). 

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van oriënterende experimentele studies naar de 

opwaardering van snelle pyrolyse olie (BO). Nieuwe methoden om waardevolle chemicaliën 

en/of energiedragers te verkrijgen worden geïntroduceerd. In Hoofdstuk 1, wordt de literatuur 

over post-pyrolyse opwaardering van BO kort samengevat. De beschikbare processen kunnen 

onderscheiden worden in fysische en chemische processen. De integratie van de productie van 
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energiedragers en chemicaliën uit BO is een aantrekkelijk concept om de economische 

aantrekkelijkheid van pyrolyse technologie te verhogen en wordt ook beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een experimentele studie om BO katalytische te de-oxygereren 

met behulp van waterstof met als doel de energie inhoud van de olie te verhogen. Deze studie 

werd uitgevoerd in een batch reactor bij hoge drukken en temperaturen. Er is gebruik gemaakt 

van een twee-traps proces, een eerste stap bij 250-300oC om de BO te stabiliseren en een 

tweede stap bij 300-400oC voor verdere hydro-deoxygenering. Er zijn een aantal heterogene 

katalysatoren getest, waaronder conventionele zwavel bevattende katalysatoren als NiMo/Al2O3 

en CoMo/Al2O3 en edelmetaal katalysatoren als Ru/Al2O3.  

De experimentele condities werden gevarieerd (100 bar H2, T=250-400oC) om de 

hoogste opbrengst van HDO olie te verkrijgen. Het laagst behaalde zuurstofgehalte in het HDO 

product was 10 wt.%, wat een aanzienlijke vermindering is in vergelijking met de ruwe BO (20 

wt.%, gebaseerd op droog product). Het verkregen HDO product met de Ru katalysator is rijk 

aan fenol en afgeleide producten. Dit zijn veelgebruikte bulk chemicaliën met hoge 

toegevoegde waarde. Dit geeft aan dat de HDO van BO een interessante route is voor zowel de 

productie van energiedragers als chemicaliën. Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven de 

hydrogenering van BO fracties bij aanzienlijk mildere experimentele condities (40-45 bar, 30-

90oC) dan toegepast voor het HDO proces met heterogene katalysatoren. Voor deze 

experimenten, werden homogene ruthenium katalysatoren gebruikt in vloeistof-vloeistof 

tweefase systemen. Tweefase katalyse werd toegepast om katalysator-product scheiding te 

vergemakkelijken. Het tweefasensysteem is zodanig gekozen dat de homogene katalysator 

slecht of onoplosbaar is in de te hydrogeneren BO fractie Hoofdstuk 3 beschrijft de tweefasen 

hydrogenering van een dichloormethaan oplosbare fractie van BO. De dichloromethaan fractie 

werd gehydrogeneerd met een water oplosbare homogene Ru/tri-phenylphosphine-tri-sulfonaat 

(Ru-TPPTS) katalysator. Aanvankelijk werd de hydrogenering van model verbindingen zoals 

vanilline, acetoguaiacone en iso-eugenol onderzocht. De effecten van de procesparameters 

(bijv. temperatuur, toevoeging van NaI, oplosmiddelen en pH van de water fase) op de vanilline 

omzettings snelheid werden bepaald en gekwantificeerd met een kinetische studie. Vervolgens 

werd de dichloromethaan oplosbare fractie van BO gehydrogeneerd. Analyse wees uit dat het 

zuurstofgehalte in het product aanzienlijk was verlaagd en dat in het bijzonder de hoeveelheid 

reactieve aldehyden wezenlijk was verminderd. Hoofdstuk 4 beschrijft een vergelijkbare 

benadering; behalve dat in dit geval de water oplosbare fractie van BO werd gehydrogeneerd. 

De hydrogenatie werd uitgevoerd in een tweefasensysteem met een water onoplosbare 
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homogene Ru-katalysator (Ru/triphenylphosphine, Ru-TPP) in een a-polair oplosmiddel. In 

eerste instantie werden experimenten uitgevoerd met representatieve, in water oplosbare 

modelverbindingen zoals hydroxyacetaldehyde en acetol. De effecten van procesparameters 

(bijv. temperatuur, initiële H2 druk, en initiële substraatconcentratie) op de acetol omzettings 

snelheid werden bepaald en gekwantificeerd met een kinetisch model. Uiteindelijk werd de 

hydrogenering van de water oplosbare fractie van BO met het tweefasensysteem bij 

geoptimaliseerde condities uitgevoerd. Hoofdstuk 5 beschrijft een experimentele studie naar de 

opwaardering van BO door middel van een alcoholbehandeling gebruikmakend van het 

reactieve destillatie concept. Hier wordt de BO behandeld met een hoog kokend alcohol in de 

aanwezigheid van een zuur als katalysator bij milde temperaturen (60 oC) en onder verlaagde 

druk (50-150 mbar). Belangrijke variabelen zoals het type alcohol (n-butanol, ethyleenglycol, 

2-ethyl-hexyl-alcohol) en het type katalysator (vloeibaar en vaste zuren) werden onderzocht en 

de producteigenschappen van de resulterende opgewaardeerde pyrolyse olie (viscositeit, 

watergehalte, pH, en calorische waarde) werden bepaald. In Hoofdstuk 6 wordt de 

azijnzuurterugwinning uit BO besproken met behulp van reactieve extractie met tertiaire 

amines. De effecten van procesvariabelen werden onderzocht en de optimale experimentele 

condities werden bepaald. Voor het geoptimaliseerde systeem werd rond 90 gew.% van het 

azijnzuur uit de BO geëxtraheerd in één enkele evenwichtstrap. Helaas is de amine ook 

oplosbaar in de BO fase, wat tot amine verliezen leidt. De oplosbaarheid van de amine kan 

worden verminderd door een tweede oplosmiddelen aan de BO fase toe te voegen. Aanzienlijk 

betere resultaten werden verkregen met de water fase van een thermisch behandelde BO. Voor 

dit systeem werd een extractie efficiency van 75 gew.% verkregen zonder amine overdracht 

naar de water fase. 
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