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Samenvatting
Bij Olam Cocoa in Koog aan de Zaan is sprake van het moeten verbranden van
procesgassen met aardgas om geuroverlast naar de omgeving te vermijden. Van bevoegd
gezag is echter uitstel gekregen om te kijken of er een veel milieuvriendelijker alternatief
mogelijk is door het verbranden van eigen doppen voor de energievoorziening waarbij de
proceslucht uit de fabriek kan dienen als verbrandingslucht. Met het gebruik van de
proceslucht voor verbranding worden ook de organische geurstoffen verbrand en kan dus
veel fossiel aardgas worden bespaard die anders alleen voor het verbranden van de
geurstoffen in een grote stroom lucht nodig zou zijn. Tevens worden ook veel transporten
vermeden voor het afvoeren van de doppen.
Een prachtig voorbeeld dus van eigen biomassa-residuen die ingezet worden voor bioenergie. Echter, de doppen van cacaobonen zijn zeer rijk aan nutriënten. Bij een
verbrandingsproces boven de 1000 oC wordt verwacht dat met name de zouten tot
operationele problemen kunnen leiden. Het gaat dan om versmelting/ vervuiling van koelere
delen en corrosie. Er wordt eerst onderzocht of de problemen beperkt in omvang zijn en het
proces op relatief korte termijn ingevoerd kan worden via een conventionele
verbrandingstechnologie. De assen zouden nog een zekere waarde kunnen hebben als slowrelease meststof. Naar de toekomst toe zou het nog beter zijn om het proces naar bio-energie
te vervangen met een co-productie van bio-energie en Biochar d.m.v. een lage temperatuur
vergassingsproces (650 oC) waarbij de biochar naar de bodem kan als nutriënt en
bodemverbeteraar. De relatief lage temperatuur vermijdt een aantal van de belangrijkste
problemen die optreden bij 1000 oC en bovendien verdampen er minder zouten zodat bijv. K
in de biochar beschikbaar blijft als nutrient. Olam heeft de bodemgezondheid en circulariteit
van de reststomen in haar lange termijn doelstellingen staan. Dit project zal dus zowel een
korte termijn duurzame bijdrage alsook een nog duurzamere lange termijn doelstelling
onderzoeken. Het primaire doel is om weer een nieuwe stroom aan biomassa te kunnen
toevoegen aan de opwekking van duurzame energie. Er is nog geen ervaring met cacaodop
op grotere schaal. Testprocedures bij ECN>TNO moeten voldoende vertrouwen geven in de
cacaodop als energiebron. De co-productie van bio-energie en biochar bouwt voort op de
ervaring van 100% energie-opwekking. Deze co-productie staat nog in de kinderschoenen
maar kan binnen 5-10 jaar naar de markt gebracht worden en dan in de volgende
cacaofabrieken worden toegepast waar eigen dop voor energietoepassing wordt
geïmplementeerd. Voor TNO is dit een belangrijke stap in de opschaling van de co-productie
technologie.
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Inleiding

1.1

Achtergrond
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Het gebruik van agro-residuen is onderdeel van de noodzakelijke maatregelen om meer
materialen te gaan hergebruiken in een wereld waar de toenemende bevolking en welvaart
een steeds groter beroep doen op alle primaire bronnen. De circulaire toepassing van
grondstoffen is tevens een belangrijk beleidsinstrument geworden. Dit projectvoorstel voorziet
in het hergebruik van een significante reststroom uit de cacao-industrie in Nederland, n.l. de
cacaodoppen. De organische componenten worden verbrand voor de toepassing als bioenergie terwijl de anorganische nutriënten (K,Ca,P, Mg…) beoogd worden als meststof en/of
bodemverbeteraar ingezet te worden.

1.2

Beoogd doel
Olam Cocoa in Koog aan de Zaan is een fabriek die midden tussen de bebouwing staat en
daardoor verplicht is om geuroverlast te voorkomen. Op dit moment zijn daar al maatregelen
voor genomen maar dit kan efficiënter als de lucht uit de fabriek gebruikt zou worden voor de
verbranding. Olam kiest ervoor om in te zetten op verbranding van de cacaodop in de eigen
fabriek waarbij de proceslucht met geuren dan gebruikt wordt als verbrandingslucht waardoor
de vluchtige geurstoffen ook worden verbrand. De assen zullen worden bestudeerd op
samenstelling om zeker te zijn dat ze nog een bemestende waarde hebben als slow-release
fertilizer. Zo kan een deel van de oorspronkelijke nutriënten terug naar de landbouw.
Met het gebruik van cacaodop als energiebron is nog niet veel ervaring, behalve in kleine
installaties in Afrika waarvan het bekend is dat er veel vervuiling en verslakking optreedt bij
hoge temperaturen. Over het algemeen zijn dit echter processen die niet heel goed
gecontroleerd worden bestuurd. Op dit moment bouwt het bedrijf Vyncke een eerste grote
installatie voor cacaodop in Azie. Olam is dus enorm vooruitstrevend om deze technologie
ook in Nederland op korte termijn te willen gaan toepassen. TNO kan al helpen kennis op te
doen door cacaodop te verbranden onder de dezelfde temperatuur en luchtcondities die
voorzien zijn in de commerciële installatie. De vragen hoe goed de cacaodop uitbrandt, of er
verslakking optreedt en of die problematisch is kunnen worden beantwoord en meegenomen
in het voorgenomen ontwerp. Eventuele aanwezigheid van pesticides zal voor en na
verbranding worden gemonitord. Tevens zal een test worden gedaan hoe goed de
geurcomponent verbrand kan worden onder de temperatuur en gascondities van de
commerciële installatie. TNO werkt dus direct aan de antwoorden op de vragen hoe
moeilijk/eenvoudig is cacaodop als brandstof en hoe goed kan het geurprobleem op deze
manier worden opgelost.
Voor de langere termijn werkt TNO aan een verbeterd concept waarbij een co-productie van
bio-energie (80%) en biochar (20%) worden geproduceerd bij relatief lage temperatuur
vergassingscondities (650 oC). Van de agro-residuen wordt het vluchtige deel verbrand voor
energiedoeleinden en de koolstofrijke fractie met nutriënten is beschikbaar voor de landbouw.
Een belangrijk verschil met 100% energie en biomassa-as, is dat meer nutriënten behouden
kunnen worden vanwege de relatief lage temperatuur en dat met de koolstof een belangrijke
bodemverbeteraar inclusief geadsorbeerde nutriënten kan worden toegepast. Het organisch
stofgehalte in de Nederlandse bodems neemt sterk af. Met name op de zandgronden leidt het
sterk gereduceerd organisch stofgehalte tot het uitspoelen van opgebrachte meststoffen. Het
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produceren van meststoffen kost veel (fossiele) energie en als deze dan ook nog niet efficiënt
hun werk doen en in het grondwater komen is dit zowel verspillend, kostbaar en
milieubelastend. De adsorbtiekwaliteiten van biochar kunnen het uitspoelen van nutriënten
helpen reduceren. De schone koolstof wordt in de loop der tijd omgezet naar organische stof.
Het concept voor de co-productie is nog niet marktrijp maar bevindt zich al wel in de pilotfase.
Naast directe financiële bijdragen van TNO (EZ) wordt de ontwikkeling gestimuleerd door
werkzaamheden binnen het TKI project Enerchar en het recent gestarte Interegg 2 Zeeën
programma Horti-BlueC. In Enerchar zijn ook al potproeven gedaan met 20-50%
veenvervanging in potgrond door biochar. Waarbij ECN>TNO de biochar leverde. Sierteelten
van Chrysantium, Cyclamen en Lavendel hebben al goede resultaten laten zien en hier zou
direct al een markt beschikbaar zijn. In Horti-BlueC wordt ingezet op de eerste eetbare
gewassen, n.l. tomaat en aardbeiteelt met proeven in Engeland en Vlaanderen.
Naast de tuinbouwtoepassing zou het voor de Nederlandse zandbodems ook zeer interessant
zijn om testen met biochar te doen met stromen die hoge doseringen nutriënten hebben zoals
de cacaodoppen. Dit projectvoorstel levert hiervoor de eerste stap met de verkenning voor
het maken van de biochar uit cacaodoppen en de verkenning (analytisch) van hun
bemestende waarde.
Wereldwijd is biochar sterk in de belangstelling en in sommige landen wordt het al op kleine
schaal toegepast. De kleinschalige toepassing is niet zozeer vanwege de terughoudendheid
rond biochar als wel het maar zeer beperkt beschikbaar zijn van Biochar. Er is nog nergens
ter wereld een echt grootschalige installatie. Hier wordt wel volop aan gewerkt. Op de meeste
ontwikkelings-locaties wordt gebruik gemaakt van een Pyrolyse-proces dat vaak beperkt
opschaalbaar is en daardoor relatief duur blijft. Bovendien gebruiken deze installaties vaak
nog energie (endotherm proces) of zijn op zijn best energie-neutraal. Op basis van jarenlange
vergassings-ervaring en een even lange ervaring met agro-residuen in thermische processen
is bij ECN>TNO een proces ontwikkeld dat weliswaar iets minder biochar levert maar wel een
co-productie van 80% energie-inhoud naar bio-energie. Dit maakt het proces zeer
aantrekkelijk voor industrieën die eigen agro-residuen naar energie willen omzetten en de
nutriënten terug naar de landbouw willen brengen zoals Olam.

1.3

Beoogde impact
Dit project heeft een flink aantal vernieuwende factoren die getrapt zullen worden uitgevoerd
om de complexiteit in de hand te houden.
In de eerste plaats zal er gekeken worden hoe moeilijk/makkelijk cacaodoppen als residue
stroom ingezet kunnen worden voor bio-energie. De eerste grote installatie wordt nu gebouwd
in Azië en de installatie bij Olam in Koog aan de Zaan zou de eerste voor deze combinatie in
Nederland zijn.
Voor het eerst wordt er bij testinstallaties bij ECN>TNO een verbrandingslucht gebruikt met
geurcomponenten die verbrand moeten worden en waarbij een firma ingehuurd wordt (SGS)
die de geurcomponenten zal bemonsteren en voorleggen aan een panel die de geurintensiteit
en aangenaamheid/onaangenaamheid ervan gaan bepalen. De geurbepaling/beperking is
een eis van bevoegd gezag voor de commerciële toepassing. De resultaten kunnen dus
direct bijdragen aan de opzet van de verbrandingsinstallatie bij Olam in Koog aan de Zaan.
De assen worden bemonsterd en geanalyseerd. Er wordt gekeken wat het gehalte aan zware
metalen is en of de assen nog bemestende waarden hebben. Dit is ook mede een eis/wens
van bevoegd gezag die een bouwstofkwaliteit-as onvoldoende ambitieus vind.
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Bij het behandelen ( alkaliseren) van cacao komt ammonia vrij. Dit zal ook in de
verbrandingslucht komen en de vraag is wederom wat dit voor de geur gaat betekenen en
wat de consequentie is voor de NOx concentratie in het rookgas. Deze zullen beiden worden
bemonsterd en bepaald.
Bij voldoende positieve resultaten zal de toestemming aan Olam worden verleend en zal de
opwekking van bio-energie uit cacaodoppen in combinatie met de verbranding van de
geurcomponenten direct worden geïmplementeerd. Zo niet, zal een aparte installatie voor het
verbranding van de proceslucht moeten komen, wat weer veel extra aardgas zal gaan kosten.
Voor de langere termijn en volgende fabrieken van Olam wordt gekeken of de bemestende
waarden en grondverbeteringstoepassing nog kan worden verbeterd d.m.v. de toepassing
van Biochar, gemaakt van cacaodoppen in de co-productie met bio-energie. Dit deel van het
onderzoek heeft een zeer hoog vernieuwend gehalte en kan beschouwd worden als een
eerste stap. De implementatie ligt wat verder in de toekomst maar zou toch binnen 5 jaar een
realiteit kunnen zijn.

1.4

Aanpak van het project
Dit project heeft een beoogde looptijd van maximaal 6 maanden voor deel 1 van het project
vanwege de korte doorlooptijd benodigd voor gegevens die samenhangen met de aanvraag
voor de verbrandingsinstallatie op het terrein van Olam. Voor de co-productietesten van bioenergie en biochar is wel meer tijd beschikbaar. Het project is opgebouwd uit twee delen met
de volgende werkpakketten.
Deel 1: Energie-opwekking
WP 1 100% energie-opwekking uit cacaodop met normale verbrandingslucht
De verbranding van cacaodop zal bij ongeveer 1000 oC en 15 minuten verblijftijd in een
testinstallatie bij TNO worden uitgevoerd die op deze punten een goede simulatie van een
roosteroven geeft. Om de temperatuur in de hand te houden zal een deel van de luchtstroom
vervangen worden door stikstof als simulatie van de beoogde rookgas-recirculatie die in de
praktijk wordt gebruikt voor de temperatuurdemping. De massabalans zal worden gemaakt
van brandstof naar vliegas, bodemas en gas. De kwaliteit van de rookgassen zal op
hoofdlijnen online worden gemeten (O2, CO2, NOx en CO-monitoring). De verbrandingstest
zal worden gestuurd op 8-9% zuurstof in de rookgassen. Van de brandstof, de vliegas en de
bodemas zullen monsters worden genomen. De brandstof en vliegas zullen worden
geanalyseerd met proximate (vocht-, vluchtig- en asgehalte), ultimate(C,H,O en N) en ICP
(26 elementen waaronder de belangrijkste zouten en (zware) metalen). De bodemas wordt
bestudeerd onder de scanning electronenmicroscoop (SEM) waarbij zowel de morfologie van
de bodemas als ook de chemische samenstelling kan worden bepaald. De reden dat
bodemas onder de SEM wordt bekeken is omdat bij slakvorming het heel belangrijk is welke
elementen hierbij betrokken zijn en hoe de verdeling is, of er smeltvorming heeft
plaatsgevonden etc. Deze analyse maakt het mogelijk een inschatting van verslakking als
potentieel probleem in een commerciële installatie te geven. Bovenstaande werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd door TNO. Daarnaast zal door Olam een analyse uitgevoerd
worden (uitgezet worden bij derden) op een aantal pesticides en zware metalen. Het gaat dan
om zowel de brandstof, de vliegas als ook de bodemas. Van zowel de vliegas als ook de
bodemas zal beoordeeld worden op hergebruik als meststof(fencomponent). Geurmeting zal
worden geanalyseerd door SGS tijdens deze testen.
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WP 2 100% energie-opwekking uit cacaodop met geurstoffen en/of ammonia-rijke
verbrandingslucht.
De verbrandingstest in WP 2 is een herhaling van het experiment zoals boven beschreven
maar nu met een dosering van geurstoffen en/of ammonia in het gas (12 g/Nm3). De focus in
dit experiment ligt op de gaskwaliteit en de geur. Er zullen naast de online gasmetingen zoals
boven beschreven (waaronder NOx) ook gaszakken gevuld worden. Deze zakgassen zullen
door Olam/SGS uitgezet worden voor analyses bij derden om o.a. geur te bepalen.
Een aparte Milestone is de rapportage van deel 1 (WP 1 en WP2) aan Olam Cocoa BV.
Deel 2: Co-productie energie en biochar
WP 3 Co-productie energie (ong. 80%) en biochar (ong. 20%) uit cacaodop d.m.v.
vergassing met normale verbrandingslucht voor naverbranding van het gas.
Voor deze testen in WP 3 en 4 zal onder vergassingscondities (lambda < 0.3 ) worden
gewerkt in dezelfde testopstelling als de testen van WP1 en WP2, indien mogelijk. Boven de
vergassingszone waarin ook de oogst van de Biochar plaatsvindt zal het geproduceerde
syngas echter worden verbrand om met vergelijkbare zuurstofgehaltes als onder verbranding
(8-9% op de uitgang). Ongeveer 80% van de energie-inhoud van de cacaodop zal ook naar
energie kunnen worden omgezet. Online monitoring van het gas zal uitwijzen of inderdaad
ook bij 8-9% zuurstof bedreven kan worden en of CO vermeden kan worden. De beoogde
temperatuur voor het proces is ongeveer 650 OC en ook nu zal een deel stikstof nodig zijn in
het gas als simulatie van rookgas-recirculatie. De matiging van de temperatuur t.o.v. de
verbranding zal echter niet gebeuren door meer stikstof te gebruiken maar door koolstof aan
het proces te onttrekken. De Biochar zal uitgebreid worden geanalyseerd volgens de normen
van de EBC (European Biochar Certificate). Essentieel voor de toepassing in de landbouw is
dat de biochar vrij is van teren (PAKS) en andere toxische elementen zoals fenolen. Hiermee
heeft ECN>TNO al veel ervaring opgebouwd en een proces dat al is geoptimaliseerd voor het
vermijden van teercondensatie op het Biochar-product.
WP 4. Co-productie energie (ong. 80%) en biochar (ong. 20%) uit cacaodop d.m.v.
vergassing met ammonia-rijke lucht in het vergassingsproces en normale verbrandingslucht
voor naverbranding van het gas.
Dit experiment is een herhaling van de test in WP 3 maar nu met vergelijkbare
ammoniaconcentraties als in de verbrandingstest in WP2. Ook nu worden de rookgassen
online gemonitord en de biochar uitgebreid geanalyseerd. Een vraag is of het ook een hogere
concentratie stikstof in de biochar geeft wat zeer bevorderlijk zou zijn voor de
meststofkwaliteiten van de biochar voor de volle grond toepassing.
WP5 Eindrapportage
Van de experimenten, analyses en massabalansen, inclusief een oordeel over de
haalbaarheid van cacaodop voor energieopwekking en eventuele bottlenecks als ook de
haalbaarheid voor de co-productie van bio-energie en biochar zullen worden beschreven.
Ook zullen aanbevelingen voor de gehele cacaosector worden beschreven.
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Resultaten deel 1: Energie.

2.1

Cacaodop als energiebron (WP1)

2.1.1

Testprocedure

8 / 46

Bij TNO in Petten is een thermische conversiereactor beschikbaar waarmee cacaodoppen
kunnen worden omgezet naar energie (GROB, zie Figuur 1). Een aantal parameters is in de
testen zo gekozen dat ze goed vergelijkbaar zijn met een verbrandingsproces op een
roosteroven. Dat zijn met name de temperatuur van zo’n 1000 OC en de verblijftijd van een
brandstofdeeltje bij hoge temperatuur die is gekozen op 15 minuten. Verder zal het gas dat
uit de cacaodoppen komt met voldoende zuurstof worden verbrand en zal gestuurd worden
op zo’n 8% zuurstof in het rookgas. Uit ervaring weten we dat dit de belangrijkste en meest
bepalende parameters zijn voor een goed verbrandingsproces met minimale emissies. Toch
zal deze reactor niet op alle punten een roosteroven kunnen simuleren en daarom is er ook
voor gekozen om voor een optimaal proces in de GROB te gaan en aan te tonen dat
cacaodoppen als goede energiebron kunnen dienen doordat voldoende energie wordt
opgewekt, dat geur-emissies kunnen worden verbrand (vermeden), dat geen teren en/of CO
worden geproduceerd in het rookgas (veilige verbranding) en dat de gas-emissies voldoende
laag zijn (bijv. NOx) om vertrouwen te hebben in een goed proces van cacaodop naar bioenergie. Hierbij willen we aantonen dat een goede energie-opwekking met cacaodop als
energiebron mogelijk is, waarna voor een commerciële installatie nog aanbevelingen worden
gedaan.

Figuur 1. GROB reactor bij TNO zoals schematisch weergegeven op het display van de besturingscomputer.
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In een bunker (links in Figuur 1 bij PT2101) bevindt zich de cacaodop als brandstof. Deze
wordt met 3 kg/uur gevoed aan een schroef die het in de hete reactor schroeft (lichtgrijze
kolom) waarbij het in het (gele) trechtervormige reactorvat valt. Na ongeveer 15 minuten is de
brandstof uitgebrand en de as onderin de trechter gezakt terwijl continu nieuwe brandstof
boven in de trechter wordt gedoseerd. De as wordt onderin de trechter uitgeschroefd (zie
motor SIC 1301) en komt in een gesloten asvat terecht. Deze as heet bodemas en is in
iedere test bemonsterd. De primaire verbrandingslucht wordt onderin de trechter gedoseerd
(net zoals bij een roosteroven waar het van onder het rooster wordt gedoseerd) . Het gas van
de omgezette cacaodop is brandbaar en wordt met extra lucht (secundaire lucht, net boven
de trechter en tertiaire lucht, zo’n 30 cm boven de secundaire lucht) volledig omgezet tot CO2,
O2,H2O, NOx en nog wat vliegas (dat met de gasstroom meebeweegt). Om zeker te zijn van
een goed gecontroleerd proces worden de bulkgassen gemeten (CO2 en O2 online continu).
CO ook wordt ook continue gemeten (in ppm range) en NO en NO2 eveneens om te laten
zien dat NOx (NO en NO2 samen) laag genoeg zijn om aan vergunningseisen te kunnen
voldoen. De vliegas die met de gasstroom meebeweegt wordt afgevangen in een cycloon (zie
TIC 1702 in Figuur 1) en opgevangen in een gesloten vat. Dit is ook iedere test bemonsterd.
Het ontstofte gas gaat verder naar een koeler waar het gas met 400-500 oC ingaat en met
ongeveer 40-60 graden uitkomt. Daarna gaat het naar de schoorsteen (zie atmosfeer
rechtsonder in Figuur 1). Er is een veiligheids-bypass voor als het cycloon- en/of koelerdeel
niet goed zou functioneren (zie atmosfeer rechtsboven in Figuur 1) maar dit is nooit nodig
geweest en dus niet gebruikt tijdens de testen. Op de plaats van de koeler zou in een
commerciële installatie energie worden opgewekt.
2.1.2

Resultaten
In de eerste weken van november 2018 is veel ervaring opgedaan met cacaodop als
brandstof. Het voeden was niet eenvoudig omdat het laatste gedeelte van de schroef warm
wordt in de reactor en daarbij (waarschijnlijk geholpen door wat cacaoboter) de doppen tot
een enorme vaste klont draait die niet eenvoudig van de schroef afgaat. Nadat de schroef
werd gekoeld was het probleem wel verholpen maar bleef het nog wel af en toe gebeuren dat
kleinere propjes brandstof in de reactor vielen waardoor het verbrandingsproces niet
helemaal gelijkmatig verliep en er dus af en toe heel kortdurende CO pieken optraden . (Zie
Figuur 2).
Dit is zowel een artefact van voeden op kleine schaal als ook het nadeel van een schroefsysteem dat op grotere schaal (commerciële installaties) niet veel gebruikt wordt.
Naarmate de ervaring toenam werden de problemen minder en de emissies veel beter.
Ondanks de ruime ervaring met agro-residuen als brandstof bij TNO is iedere stroom toch
weer uniek en is een inregel- en leerperiode nodig.
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Figuur 2. Test op 22 november 2018 waarbij af en toe nog voedingsproblemen optreden door het plakken van
de brandstof aan de schroef. Dit leidt tot CO pieken indien er ineens veel brandstof in de reactor valt
zonder dat er ook meer lucht beschikbaar is. (Zie kloktijden 12.45 en 14.15 uur).

Figuur 3. Test op 22 November 2018 waarbij het verloop van de NOx emissie tegen de tijd te zien is per
gemiddeld van 3 minuten bemonstering.

Tijdens de rest van 22 November is ook het effect bekeken van dosering van ammonia in het
gas. Ammonia komt vrij in de fabriek van Olam tijdens de procesbehandelingen van de
cacao. Het idee is dat de proceslucht uit de fabriek met de ammonia-inhoud wordt gebruikt
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als verbrandingslucht voor de energie-opwekking met cacaodop. Zoals bij iedere verandering
kost het wat tijd om het proces goed in te regelen. In Figuur 3 is te zien dat dit relatief snel
kan. Na de opstart van de test varieert de NOx concentratie globaal tussen 200-250 ppm (per
volume in droog gas). Om 11.38 uur is de ammoniadosering bij de secundaire lucht aangezet.
Vervolgens daalt de NOx concentratie aanzienlijk, maar heeft zich helaas nog niet
gestabiliseerd als om 12.45 een korte storing met de voeding optreed (een klont). Als de
ammonia-dosering om 12.50 uur wordt uitgezet stabiliseert de concentratie NOx zich tussen
170-210 ppmV. De ammoniadosering leidt tot dus NOx reductie indien gedoseerd net boven
de brandstofvoeding. Het gevormde NOx in het gas kan dan met NH3 gedeeltelijk
gereduceerd worden naar meer N2 (zoals in buitenlucht) en H2O. Dit is hetzelfde principe dat
in commerciële installaties gebruikt wordt als niet-katalytische de-NOx methode. Op deze
manier heeft de ammonia in het gas dus een bijzonder gunstige eigenschap, zonder dat het
hoeft te worden ingekocht of geïnstalleerd en zo leidt een restproduct niet tot meer, maar tot
minder hoge NOx emissies.
De concentratiewisseling van rookgassen en de gevoeligheid voor de brandstofdosering zou
kunnen leiden tot het idee dat het proces niet stabiel is, maar dat is niet zo. Hieronder is in de
Figuren 4 en 5 het temperatuurverloop te zien over de gehele looptijd van de test op 22
November. Figuur 4 laat de temperaturen zien van de trechter in de reactor. Het zijn de
bovenkant van de trechter (1000 oC in blauw), de temperatuurmeting in het midden (900-950
oC in oranje) en de onderkant van de trechter bij de uitdraaischroef (ongeveer 850 oC in grijs).
Te zien is dat de voedingsproblemen van 12.45 uur en 14.15 uur te zien zijn als een kleine
verlaging van de temperatuur maar dat over het verloop van de test de temperaturen zeer
stabiel zijn en weer eenvoudig terugkomen op de oorspronkelijke waarden bij de
oorspronkelijke brandstofdosering..

Figuur 4. Verloop van de temperaturen van de trechter (boven, midden en onder) over de looptijd van de test
op 22 November 2018.
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Figuur 5. Temperatuurverloop van verschillende thermocouples in de installatie (zie ook Figuur 1 voor de
locaties) over de tijdsduur van de test.

In Figuur 5 is te zien is dat de temperaturen in het freeboard (vrije ruimte in de reactor (grijze
zone in Figuur 1) bij de introductie van tertiaire lucht nog zo’n 900 oC is maar bovenin de
reactor al gezakt is naar ongeveer 730 oC (oranje lijn). Voor en na de cycloon zijn de
temperaturen ongeveer 600 oC en 400 oC respectievelijk en na de koeler is de temperatuur
40-60 oC voordat het de schoorsteen uitgaat. De energie opwekking naar warmte, stoom of
WKK (warmte en elektriciteit) kan tussen 900 oC en 60 oC plaatsvinden middels heel
conventionele commerciële systemen (superheaters, heaters en economizers) in plaats van
de hier gebruikte koeler. Afgezien van het inregelen van de goede temperatuur na de cycloon
(onderste blauwe lijn in Figuur 5) omdat het systeem eerst nog moet doorwarmen, zijn alle
temperatuur verlopen zeer stabiel te noemen.
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Cacaodop naar energie plus reduceren geuremissies (WP2)

2.2.1

Testprocedure
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De testprocedure met de geurstoffen verliep in grote lijnen hetzelfde als de testen voor
energieopwekking. Met 3 kg per uur cacaodopvoeding was de brandstofdebiet hetzelfde en
ook de maximumtemperatuur in de reactor van 1000 oC en de verblijftijd van 15 minuten
waren hetzelfde.

Gasmonsters SGS en TNO
Figuur 6. Schematisch overzicht van de testinstallatie met een oranje stip die de bemonsteringslocatie voor de
geuranalyses aangeeft.

Naast de online gasmetingen van de bulkgassen, zoals ook in de vorige test werd uitgevoerd
werden nu ook ammonia en geurstoffen gedoseerd en na een aantal proefruns werd een
testdag lang gedraaid om geurmonsters te laten nemen door SGS. Aan het eind van
installatie, net voor de schoorsteen werden gaszakken gevuld om door een geurpanel
geoordeeld te worden. De locatie waar de gaszakken werden bemonsterd is aangegeven met
een oranje stip in Figuur 6. Ook ECN>TNO heeft hier nog enkele gasmonsters getrokken met
een injectiesysteem in een poreus dragermateriaal (zogenaamde SPA bemonstering).
De ammoniadosering vond op dezelfde manier en met dezelfde concentratie van 12.500
mg/Nm3 ofwel 0,53 kg/uur plaats als bij de vorige test. In de vorige test werd vooral het effect
op de NOx emissie bekeken terwijl in deze test de geuremissie centraal staat. Als geurcomponenten zijn verder naftaleen en vanilline gekozen. Naftaleen is een modelcomponent
voor de vluchtige organische verbindingen (VOC’s) waarbij gezegd moet worden dat
naftaleen wel stabieler is dan vrijwel alle VOC’s die verwacht kunnen worden bij de
verbranding van cacaodop. Als alle naftaleen in de test wordt verbrand dan mag met grote
stelligheid worden verwacht dat ook bij een goede verbranding van cacaodop op commerciële
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schaal geen vluchtige geurstoffen (vluchtige organische verbindingen) de verbranding zullen
overleven. SGS zal de naftaleen mede beoordelen op de geur, indien er iets van overblijft,
maar TNO zal concentraties naftaleen als gedoseerd en in het rookgas bemonsteren en
analyseren op kwantiteit om te kunnen zeggen wat de verwijderingsbijdrage is van de
verbranding. De concentratie zal zeer hoog gekozen worden om alle scenario’s voor een
commerciële installatie zeker getest te hebben. Gedoseerd wordt 210 mg/Nm3 ofwel 13,5
g/uur. De andere geurcomponent, Vanilline, is gekozen omdat het een geurstof is die nog bij
extreem kleine concentraties te ruiken is. Ook vanilline wordt gedoseerd in 13,5 g/uur samen
met naftaleen. Omdat naftaleen niet oplosbaar is in water is gekozen om naftaleen en
vanilline samen te voeden in IPA (iso-propanol). Omdat ammonia wordt gedoseerd in water
en de naftaleen en vanilline in IPA kunnen ze niet samen gevoed worden op hetzelfde
injectiepunt omdat dit tot ontmenging zou leiden. Daarom wordt eerst ammonia en later in de
test IPA met naftaleen en Vanilline gedoseerd.

2.2.2

Resultaten
De testdag op 27 november is goed verlopen en alle geurmonsters konden worden genomen.
Ondank de wisselende doseringen van water met ammonia en van IPA met naftaleen en
vanilline kon de hele testdag stabiel gedraaid worden. Dit is te zien in de figuren hieronder.
Zuurstof in het rookgas was de hele dag rond de 8%, CO2 rond de 11-12% en de CO werd
naarmate de test vorderde steeds stabieler en lager (let op, in Figuur 7 heeft CO een schaal
aan de linkerkant van de grafiek en CO2 en O2 rechts).

Figuur 7. Bulk gasanalyses van CO2 en O2 en de spore-concentratie van CO gedurende de testdag.

De bemonstering van de geurmonsters door SGS begon om 10.50 uur met de referentiemetingen met alleen cacaodop naar energie (in triplo, d.w.z. drie keer twintig minuten
continue gasbemonstering). Rond 11.45 uur was een klein voedingsprobleempje (iets te
weinig brandstof en zuurstofconcentratie gaat even omhoog). Na de referentiemeting was de
ammoniadosering tussen 12.00 uur-13.43 uur, waarvan de triplobemonstering van SGS
tussen 12.40 en 13.40 was. Om 13.46 uur werd gestart met de IPA-dosering met naftaleen en
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Vanilline. Omdat Naftaleen ook een hoge calorische waarde heeft (een brandstof is) moest de
concentratie lucht wat worden aangepast. Start meting van SGS was om 13.53 uur tot 15.00.
Om 15.13 werd de voeding van cacaodop gestopt en de test beëindigd.

Figuur 8. Bulk gasanalyses van NO en NO2 gedurende de testdag.

Zoals in Figuur 8 te zien is varieerde de NO concentratie enigszins over de dag maar bleef
onder de 250 ppm op volume basis. Het eerste deel van de grafiek laat zien dat het beter
inregelen en doorwarmen van de installatie tot lagere NOx waarden leidt (tussen 200 en 150
ppm). De ammoniadosering heeft deze dag een duidelijke maar geringe verdere reductie tot
gevolg tot ongeveer 13.00 uur. Er zijn achteraf wat twijfels over de ammoniadosering tussen
13.00 en 13.40 uur op basis van de NOx-waarden. Geen van de andere metingen laat een
verstoring zien, dus een verslechterde verbranding is niet aan de orde. Als de
ammoniadosering uit gaat (13.40 uur) en de IPA-dosering aan (13.46 uur) is er een verstoring
van het proces dat relatief snel wordt gestabiliseerd en tot NOx waarden tussen 200-250 ppm
leidt.
In totaal zijn gedurende de dag 18,5 kg cacaodop gevoed voor energieopwekking. De testduur was 412 minuten (6,52 uur). Er is gedurende 1 uur en 53 minuten 0,53 kg/uur ammonia
gedoseerd en gedurende 1 uur en 14 minuten 0,36 kg/uur IPA die 13,5 g naftaleen + 13,5 g
vanilline per 1000 g IPA bevatte. Er is door SGS 9 maal 20 minuten bemonsterd voor drie
condities. Referentie, ammonia-dosering en IPA met nafteleen en vanilline werden dus
allemaal in triplo bemonsterd. ECN>TNO heeft zelf nog twee monsters voor de kwantificering
van naftaleen en Vanilline in het rookgas genomen middels een SPA-analyse (een injectiespuit waarbij gas wordt opgenomen in een dragermateriaal en offline geanalyseerd). Dit is
geen gecertificeerde methode maar wel een waar TNO m.b.t. naftaleenanalyse zeer veel
ervaring mee heeft en die ook regelmatig is gevalideerd tegen een gecertificeerde methode
(Tar-guideline).
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Figuur 9 Temperaturen van de trechter in de reactor. Duidelijk is te zien dat tegen het einde van de test de
IPA met naftaleendosering leidt tot hogere temperaturen (door meer brandstof).

Figuur 10 Temperaturen in de reactor over de testperiode. De TIA-nummers zoals aangegeven in de grafiek
zijn ook terug te vinden in de schematische tekening in Figuur 6.

De temperaturen in Figuur 9 en 10 laten zien dat de maximumtemperatuur dichtbij de 1000 C
is gebleven, dat een groot gedeelte van de reactor rond de 850 C is en dat de temperatuur
bovenin de reactor is gezakt naar 700-750 C. Voor de cycloon is de temperatuur globaal 600
C en daarna 400-450 C (na de initiële doorwarming). De temperatuur na de koeler is
ongeveer 40-50 C. Alle temperaturen lopen wat op bij de IPA-dosering aan het eind van de
test, behalve de temperatuur na de koeler (groene lijn in Figuur 10) en de temperatuur
onderin de trechter waar de bodemas-uitvoer is (grijze lijn in Figuur 9).
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Figuur 11. Luchtdebieten van de primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer over de testperiode.

In Figuur 11 staan de primaire, secundaire en tertiaire luchtstromen die zijn gebruikt tijdens
de testperiode. Te zien is dat de secundaire lucht (net boven de trechter) flink verhoogd
moest worden (verdubbeld) toen de IPA-dosering met naftaleen werd aangezet. Omdat dit
eerder was uitgezocht in een proefrun was de verstoring op de test minimaal, wat ook
duidelijk aan de constante O2 en CO2 waarden in Figuur 7 te zien is en CO –waarden die
vrijwel naar nul gaan (ook op ppm schaal).

2.2.3

Gasconcentraties en geuranalyses.
Op de testdag van de geurmetingen zijn 9 gaszakken gevuld door SGS om beoordeeld te
worden door een geurpanel en door ECN>TNO zijn twee monsters genomen van het rookgas
om de concentratie van naftaleen en Vanilline te bepalen en het verwijderingspercentage uit
te rekenen dat het verbrandingsproces oplevert t.o.v. de gedoseerde hoeveelheden.
De concentraties van de gedoseerde naftaleen en vanilline zijn berekend op basis van 0,36
kg/uur aan IPA met een gehalte van 4860 mg/uur aan naftaleen en 4860 mg/uur aan
Vanilline. Tijden de dosering van de IPA werd 385 nl/min aan primaire/secundaire en tertiaire
lucht gebruikt wat overeenkomt met 23,1 nm3/uur lucht. Daarmee is de dosering van zowel
naftaleen als vanilline in het gas 210 mg/nm3. Deze toegevoegde modelstoffen
vertegenwoordigen een “worst-case scenario” voor de commerciële schaal; enerzijds wat de
hoogte van de concentratie betreft en anderzijds de keuze voor naftaleen als een stabiele
koolwaterstof in vergelijking met de meeste VOC (volatile organic carbons) geurstoffen als
ook de keuze voor vanilline als een stof die nog bij zeer lage concentraties te ruiken is. De
resultaten staan vermeld in Tabel 1. Te zien is dat het verbrandingsproces van cacaodop de
toegevoegde naftaleen voor 99,9% verwijdert en dat de Vanilline-concentratie onder de
detectielimiet van de chemische analyse is (wat nog niets zegt over de geurbeleving). De
verwijderingsefficiency door verbranding in combinatie met de energieopwekking uit
cacaodop is dus zeer goed te noemen.
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Tabel 1. Twee SPA metingen zijn verricht in het rookgas (na koeler) om naftaleen en vanilline te bemonsteren.
Tijd van de meting, dosering vooraf en de meting in het rookgas is voor beide metingen aangegeven
evenals het verwijderingspercentage.

Monster

gedoseerd

In rookgas

Verwijderings-efficiency

27-11-2018
14:30

210 mg/mn3 naftaleen
210 mg/mn3 vanilline

0,16 mg/mn3
< 0,25 mg/mn3

99,92% voor naftaleen
Onder de detectielimiet
voor vanilline

27-11-2018
14:46

210 mg/mn3 naftaleen
210 mg/mn3 vanilline

0,12 mg/mn3
< 0,25 mg/mn3

99,94% voor naftaleen
Onder de detectielimiet
voor vanilline

SGS metingen
In Table 2 zijn de metingen van SGS weergegeven.
In de referentiemeting ( nul-meting) is een hogere verdunning van 12,6 keer gebruikt dan bij
de twee volgende metingen (verdunning 1.3 en gemiddeld 1.2). De reden is dat er maar bij
benadering gezegd kon worden hoeveel water er in het gas aanwezig was. Bij condensatie
van water zou er een mogelijkheid zijn om geurelementen in water op te lossen en daarmee
de concentratie in het gas te verlagen. Daarom is eerst voorzichtig begonnen met een hogere
verdunning. Hierbij bleven echter alle waarden onder de detectielimiet. Toen geen
condensatie van water optrad is de verdunning sterk verlaagd naar alleen het gebruik van de
gassen die nodig zijn voor de onttrekking van monstermateriaal aan de installatie.
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Tabel 2: De bemonsterings- en meetgegevens van SGS voor de negen geuranalyses.

In Tabel 2 is te zien dat in het experiment met de ureumdosering, bij een Hedonische waarde
van -1, een gemiddelde ou/m3 concentratie van 17 is bepaald t.o.v van de 637 dosering wat
een reductie van 97,3% is. Bij de dosering van Naftaleen en vanilline is bij een Hedonische
waarde van -1 een ou/m3 concentratie van gemiddeld 15 vastgesteld bij een originele
concentratie van 623 wat een reductie betekent van 97,6%. Ook op basis van de
geurconcentraties zoals beoordeeld door een geurpanel kan gezegd worden dat het
verbrandingsproces tot een zeer goed verwijdering efficiëntie leidt.
SGS concludeert in haar rapportage dat de geurbijdrage van de verbranding van doppen ook
op commerciële schaal zeer laag zal zijn en bijvoorbeeld een factor 30.000 lager is dan het
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geurkental in de opslag van geperste cacaokoek. Ook de geurbijdrage van de verbrandingslucht met ammonia en geurstoffen uit de fabriek zal volgens SGS beperkt zijn.
2.3

Analyse van bodem- en vliegassen
Bodemas.
Tijdens de testen zijn zowel bodemas als ook vliegas bemonsterd.
Beide assen zijn door SGS geanalyseerd op de aanwezigheid van pesticides, PAKSen (poly
aromatische koolwaterstoffen) en PCB’s. Ook het originele dopmateriaal is hierop
geanalyseerd. Alle PAKS , chloorpesticides en PCB’s waren onder de detectielimiet. Dit gold
ook voor de cacaodoppen. Hierbij kan dan eenduidig worden aangegeven dat de stoffen bij
het ingaan van de installatie niet aanwezig waren, maar dat ze ook niet zijn ontstaan tijdens
het proces. Voor de pesticides en PCB is dat zeker niet te verwachten. PAK’s zouden nog
kunnen ontstaan in het afkoeltraject indien het verbrandingsproces niet goed zou verlopen.
Hiermee kan dus worden aangetoond dat het verbrandingsproces goed verloopt. (referentiedocument SGS analyses SP18-043191 d.d.12/11/2018).
Het grootste probleem met de bodemassen is dat er als gevolg van de corrosie in de trechter
van de installatie groengekleurde asbrokken aanwezig zijn (zie Figuur 12). Bij de asanalyses
is vastgesteld dat het om een verhoogde concentratie aan Ni, Cr en Mo gaat waaruit ook de
legering van de trechter bestaat (Hasteloy 625). Dit leidt tot een directe aanbeveling voor de
opzet van een commerciële installatie en zal verder worden toegelicht in paragraaf 2.5.

Figuur 12. Foto van de bodemas tijdens een test op 6 november 2018. De groenige kleur is te wijten aan de
corrosie in de installatie. Zonder de corrosieproducten ontstaan kleine brokjes van as met een
wittige-tot bruine kleur.

Vliegas
Ook de vliegas is bemonsterd en geanalyseerd door SGS op de aanwezigheid van
chloorpesticides, PCB’s en PAKs
Alle chloorpesticides, PCB’s en PAKs waren ook onder de detectielimiet
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PAK’s zouden nog kunnen ontstaan in het afkoeltraject indien het verbrandingsproces niet
goed zou verlopen. Hiermee kan dus worden aangetoond dat het verbrandingsproces goed
verloopt. (Referentiedocument SGS analyses GP18-30397 d.d.20/11/2018)

Figuur 13. Vliegas uit de cycloon van een test met cacaodop in November 2018, uitgestrooid op een blaadje.
Wat opvalt is dat de as wit/grijzig van kleur is wat wijst op volledige verbranding van de brandstof
(geen onverbrand).

Bij ECN>TNO zijn de bodemas en vliegas ook geanalyseerd m.b.v. ICP/AES elementanalyse.
De resultaten staan in Tabel 3a en 3b.
De analyse van de ruwe dop (de brandstof) staat in kolom twee als vergelijking voor de
analyse van de vliegas (kolom 3) en de bodemas (kolom 4). De ruwe dop is niet eerst verast,
maar direct ontsloten in een zuur voorafgaand aan de analyse. Omdat de ruwe dop maar 9%
as heeft en de vliegas en bodemas 99% , zullen de waarden van de elementen indien er
geen scheiding plaatsvind (aanrijking of verarming) dus 11 keer hoger liggen op basis van 11
keer meer as. Voor de hoofdelementen is in kolom 5 de ratio weergegeven van de
concentratie in de vliegas gedeeld door de concentratie van een element in de ruwe dop.
Sommige elementen komen iets meer in de vliegas dan in de bodemas, zoals bijv. Ca, Mg en
P, terwijl een element als bijv. Si meer in de bodemas komt. Een element als zwavel verdwijnt
ook gedeeltelijk naar de gasfase. Toch variëren de verhoudingsgetallen in kolom 5 niet
extreem veel t.o.v. de verwachtte factor 11.
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Tabel 3 a. Elementconcentraties in de ruwe dop en de vliegas en bodem as in mg/kg. Omdat alle monsters
droog waren is het verschil tussen “as received” (ar) en op droge basis te verwaarlozen.

De drie afwijkende elementen t.a.v. de ratio vliegasconcentratie/ruwe dop concentratie zijn in
een apart tabelletje gezet, in Tabel 3b. Deze drie metalen hebben een ratio variërend van 112
(Ni) tot >73.000 (Cr). Omdat er geen enkele aannemelijke reden is waarom alleen deze
metalen zouden aanrijken in de as als ze uit de dop zouden komen, is het daarmee vrijwel
zeker dat de metalen uit de gecorrodeerde laag van de installatie komen. Ondanks dat de
uitbrand zeer goed is en de vliegas volledig wit ziet (volledig uitgebrand) zijn helaas ook hierin
de corrosiemetalen aangereikt wat de assen op deze manier ongeschikt maakt als
bemestende stof of als bekalkende stof voor bodems. De waarden aan K concentratie is zeer
goed, en ook Ca , Mg en P concentraties zijn prima. Er is even een kort testje gedaan om te
kijken of de assen ook wateroplosbaar zijn omdat dit van belang is voor de waardering als
meststof. De assen zijn globaal voor de helft wateroplosbaar, maar het heeft niet veel zin dit
verder uit te werken voordat de vervuiling met corrosieproducten is verholpen.
Tabel 3b. Corrosieproducten in de assen tonen een ongewoon hoge aanrijking in de ratio
vliegasconcentratie/ruwe dop concentratie.
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Probleemidentificatie en aanbevelingen

2.4.1

Voedingsproblemen
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Zoals beschreven in de resultaten van WP 1 is het voeden van de cacaodop als brandstof
aan de reactor soms een probleem. Als de schroef die de brandstof de reactor inschroeft
warm wordt dan wordt het materiaal week, misschien ook door wat aanwezigheid van
cacaoboter en dan vormt zich in een dichte prop zoals te zien in Figuur 14. Als het materiaal
wel lost komt van de schroef dan valt het in brokjes in de reactor wat de instelling van
brandstof: lucht verstoort en tot CO-pieken kan leiden. Dit probleem is vooral gerelateerd aan
de relatief kleine schaal van de reactor en is niet te verwachten voor een installatie op
commerciële schaal. Toch is het aan te bevelen ook bij de commerciële schaal goed te
bekijken of het materiaal zoals het wordt gedoseerd niet ergens geleidelijk opwarmt omdat
het tot vergelijkbare brokken zou kunnen leiden en tot verstopping of ongelijkmatige voeding.

Figuur 14. In elkaar gedrukte klont van cacaodop op de voedingsschroef

2.4.2

Corrosieproblemen
Voor het gebruik van hoge temperaturen zijn in de GROB reactor speciale legeringen
gebruikt. Gewoon RVS zou bij een temperatuur van 1000 C zeker niet voldoen. Met name het
trechtergedeelte van de reactor met de hoogste temperaturen staat bloot aan hoge
temperatuurcorrosie. Voor dit element is Hasteloy 625 gekozen als materiaal. Dit is hetzelfde
materiaal dat bij super heaters in afvalverbrandingsinstallaties wordt gebruikt en het meest
resistent is tegen hoge temperatuurcorrosie. Het hoge gehalte kalium in cacaodop heeft bij
1000 C een zeer corrosieve werking, wat ook duidelijk te zien was in de installatie, zelfs al na
beperkte draaiuren (zie Figuur 15)
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Figuur 15. Het trechtergedeelte uit de reactor met zichtbare corrosieverschijnselen.

De corrosie van het metaal is niet alleen belangrijk voor de levensduur van de installatie, die
onder deze condities heel beperkt zal zijn, maar heeft ook zijn negatieve weerslag op de
kwaliteit van de as. In de bodemas waren duidelijk groene brokken te zien die direct
gecorreleerd konden worden aan de corrosie in de trechter, maar ook de analyse van de
vliegas laat een duidelijke vervuiling zien met de elementen Ni, Cr en Mo die in Hasteloy 625
aanwezig zijn en door corrosie ook in de installatie komen.
De aanbevelingen zijn om enerzijds de temperaturen zo laag mogelijk te houden om hoge
temperatuurcorrosie te vermijden en anderzijds om in de meest hete zone het metaal te
koelen en de wanden te bekleden met vuurvast materiaal. De temperatuurbeperking kan
zowel door actieve koeling van het rooster gebeuren maar ook door minder zuurstof in het
gas d.m.v. rookgasrecirculatie. Beide technologieën zijn direct commercieel beschikbaar.
Of daarmee het hele vervuilingsproces van corrosieve assen op de warmtewisselaars wordt
vermeden is zeer de vraag. Alle zouten die bij hoge temperatuur vrijkomen (verdampen)
zullen bij de eerste koelstap (super heater) tenminste gedeeltelijk ook weer neerslaan. Het is
aan te bevelen om de locatie van de eerste koelstap goed bereikbaar te maken voor reiniging
en voor een periodieke vervanging van onderdelen die waarschijnlijk frequenter zal zijn dan
bij gebruik van schoon hout.
Nog veel beter zou het zijn om naar een lage temperatuurproces te gaan waarbij de zouten
niet verdampen en de kalium als een nuttig bemestingselement beschikbaar blijft in het vaste
residu dat als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dit proces van co-productie van
bioenergie (80%) en biochar (20%) bij ongeveer 600-650 C zal getest worden met cacaodop
in dezelfde installatie waarbij alle productstromen geanalyseerd worden om de geschiktheid
voor de installatie van de toekomst te bepalen (WP 3 en WP4 in deze studie). Deze
technologie is nog niet op de goede schaal commercieel beschikbaar en zal dus nog niet
toegepast kunnen worden in Koog aan de Zaan maar wellicht in de toekomst in andere
fabrieken die op cacaodop als energiebron willen draaien.
2.5

Conclusies op basis van WP 1 en WP2.
Ondanks de ruime ervaring met agro-residuen als brandstof bij ECN>TNO is iedere stroom
toch weer uniek en is een inregel- en leerperiode nodig. Cacaodop als brandstof is anders
dan bijvoorbeeld hout door een laag soortelijk gewicht en het feit dat het bij geleidelijke
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verhitting snel tot klontvorming kan leiden wat doseringsproblemen geeft. Indien hier rekening
mee gehouden wordt dan is zonder meer te concluderen dat cacaodop goed geschikt is voor
energieopwekking.
Een tweede vereiste dat alle geuremissie-verbindingen verbrand moeten worden in het
proces is ook goed haalbaar gebleken. Dit probleem werd op twee manieren benaderd.
Enerzijds zijn er gaszakken bemonsterd door SGS die zijn voorgelegd aan een panel en
anderzijds zijn door ECN ook absolute gehaltes voor en na de verbranding bepaald. Er is
gewerkt met Naftaleen en Vanilline als modelstoffen. Deze toegevoegde modelstoffen
vertegenwoordigen een “worst-case scenario” voor de commerciële schaal; enerzijds wat de
hoogte van de concentratie betreft en anderzijds de keuze voor naftaleen als een stabiele
koolwaterstof in vergelijking met de meeste VOC (volatile organic carbons) geurstoffen als
ook de keuze voor vanilline als een stof die nog bij zeer lage concentraties te ruiken is. De
kwantiteitsbepaling door ECN>TNO laat zien dan in het verbrandingsproces van cacaodop de
toegevoegde naftaleen voor 99,9% verwijdert wordt en dat de Vanilline-concentratie onder de
detectielimiet van de chemische analyse is. Ook de geuranalyses door een panel leveren
goede resultaten t.a.v. de geurbeleving. De verwijderingsefficiency door verbranding in
combinatie met de energieopwekking uit cacaodop is dus zeer goed te noemen.
De aanwezigheid van ammonia uit de fabriek in de verbrandingslucht is ook getest tijdens de
cacaodopverbranding voor energie-opwekking. De dosering van 12.500 mg/uur is zeer hoog
maar realistisch voor de commerciële toepassing in Koog aan de Zaan voor de toekomst. De
dosering is gevoed met de secundaire lucht net boven de brandstofvoeding. De conclusie is
dat hiermee niet alleen alles omgezet kan worden maar dat ook nog NOx gereduceerd kan
worden t.o.v. alleen cacaodopverbranding. Dit is zeer gunstig voor de emissie-eisen.
Al met al zijn de conclusies t.a.v. energieopwekking en ammonia- en
geurcomponentenverbranding dus zeer positief, waarmee aan de belangrijkste eisen voor
cacaodopverbranding voor de fabriek in Koog aan de Zaan kan worden voldaan.
Minder positief op dit moment zijn de conclusies t.a.v. askwaliteiten. Dit is geheel te danken
aan de corrosieproblemen in de testinstallatie bij TNO bij de zeer hoge temperaturen. Omdat
de assen vervuild zijn met Ni, Cr en Mo uit de Hasteloy 625 kunnen ze op deze manier niet
voldoen aan de kwaliteitseisen voor hergebruik als bekalkende vaste stof of meststof in de
landbouw. Toch laten de hoge gehalten aan K, P, Mg en Ca in de as zien dat deze potentie
voor hergebruik zeker aanwezig is. Ook kunnen op basis van de bevindingen bij TNO al een
aantal aanbevelingen worden gedaan waarmee dit probleem waarschijnlijk kan worden
vermeden.
Advies voor toekomstige installatie is:
- een volledig bemetselde installatie te bouwen in de hete zone waarmee corrosie kan
worden voorkomen
- Een gekoeld rooster en rookgas-recirculatie te gebruiken om hoge temperaturen te
beperken.
Nog beter zou het zijn om naar een lage temperatuurproces te gaan waarbij de zouten niet
verdampen en de kalium als een nuttig bemestingselement beschikbaar blijft in het vaste
residu dat als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dit proces van co-productie van
bioenergie (80%) en biochar (20%) bij ongeveer 600-650 C zal getest worden met cacaodop
in dezelfde installatie waarbij alle productstromen geanalyseerd worden. Dit vormt deel 2 van
deze studie (WP 3 en WP4).
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Resultaten deel 2: Co-productie Energie en Biochar
Voor de testen in WP 3 en 4 werd ook onder vergassingscondities gewerkt. In eerste instantie
is geprobeerd om in dezelfde testopstelling te werken als de testen van WP1 en WP2.
Ondanks meerdere pogingen over verschillende weken waarbij steeds aanpassingen aan het
voedingssysteem werden getest is het niet gelukt om de cacaodop gelijkmatig te kunnen
voeden en daarmee was het uitgesloten om zinvolle gasmetingen te kunnen doen, ondanks
dat wel bio-energie en biochar van een goed kwaliteit gemaakt konden worden, maar het
proces werd nooit echt stabiel omdat de voeding niet stabiel was.
Uiteindelijk is besloten om over te stappen naar een schroefreactor die wel onder
vergassingscondities bedreven kon worden, stabiel gevoed kon worden en waarbij zinvolle
gasconcentraties gemeten konden worden. Uit ervaring weten we dat bij een zelfde bedrijfstemperatuur en een zelfde verblijftijd ook een vergelijkbare biochar geproduceerd kan
worden. Het gas uit de reactor wordt verbrand in een naverbrander en de gasconcentraties
na de naverbrander zijn dan ook de schoorsteenconcentraties. Het doel was om ongeveer
80% van de energie-inhoud van de cacaodop om te zetten naar energie omdat bij een
bedrijfstemperatuur van 650 C en een verblijftijd van een half uur de biochar dan van goede
kwaliteit zal zijn, d.w.z. zonder teren en met een hoge interne porositeit. Online monitoring
van het gas zal uitwijzen of inderdaad ook bij 8-9% zuurstof bedreven kan worden en of CO
vermeden kan worden. De beoogde temperatuur voor het proces is ongeveer 650 C en ook
nu zal een deel stikstof nodig zijn in het gas als simulatie van rookgas-recirculatie. De
matiging van de temperatuur t.o.v. de verbranding zal echter niet gebeuren door meer stikstof
te gebruiken maar door koolstof aan het proces te onttrekken. De Biochar zal uitgebreid
worden geanalyseerd volgens de normen van de EBC (European Biochar Certificate).
Essentieel voor de toepassing in de landbouw is dat de biochar vrij is van teren (PAKS) en
andere toxische elementen zoals fenolen. Hiermee heeft ECN al goede ervaring en een
proces dat al is geoptimaliseerd voor het vermijden van teercondensatie op het Biocharproduct

3.1

Cacaodop naar energie en biochar (WP3)
WP 3 Co-productie energie (ong. 80%) en biochar (ong. 20%) uit cacaodop d.m.v.
vergassing met normale verbrandingslucht voor naverbranding van het gas.
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Figuur 16. Screen-dump van de temperatuur-setpoints en metingen tijdens bedrijf op verschillende plaatsen in
de installatie.
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Figuur 17. Temperaturen in de reactor over de testperiode. De TI-nummers zoals aangegeven in de grafiek
zijn ook terug te vinden in de schematische tekening in Figuur 16.

TNO VERTROUWELIJK

TNO VERTROUWELIJK | TNO-rapport | TNO 2020 R11257 | Eindrapport

28 / 46
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Figuur 18. Gemeten gasconcentraties tegen de tijd, gedurende de testdag. De O2 pieken zijn bij het wisselen
van de biochar-vaten en het bijvullen van de feedstock bunker.

Massabalansen van de test WP3.
In totaal is 23.3 kg cacaodop gevoed in 7.37 uur wat een gemiddelde dosering is van 3.1
kg/uur. Van de cacaodop is gemiddeld 771g/uur biochar opgevangen wat een yield/opbrengst
is van 25.3% van de ingaande cacaodop. De overige 74.7% van de cacaodopmassa is dus
omgezet naar een brandbaar gas en dus naar energie.
3.2

Cacaodop naar energie en biochar met ammonia-rijke lucht (WP4)
WP 4. Co-productie energie (ong. 80%) en biochar (ong. 20%) uit cacaodop d.m.v.
vergassing met ammonia-rijke lucht in het vergassingsproces en normale verbrandingslucht
voor naverbranding van het gas.
Dit experiment is een herhaling van de test in WP 3 maar nu met vergelijkbare
ammoniaconcentraties als in de verbrandingstest in WP2. Ook nu worden de rookgassen
online gemonitord en de biochar uitgebreid geanalyseerd. Een belangrijke vraag is of het ook
een hogere concentratie stikstof in de biochar geeft wat zeer bevorderlijk zou zijn voor de
meststofkwaliteiten van de biochar voor de volle grond toepassing. Tevens wordt gemeten of
er ammonia-slip is, wat eventueel tot stikstof-emissies zou kunnen leiden. Helaas was op
deze installatie geen NOx monitoring aanwezig.
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Figuur 19. Screen dump van de setpoint- en gemeten temperaturen gedurende testdag met ammonia. De
voedingsbunker is te zien aan de linkerkant. TI01 is de eerste temperatuur.
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Figuur 20. De belangrijkste temperaturen degen de tijd uitgezet gedurende de testdag. De TI nummers kunnen
gevonden worden in Figuur 19. Het begin van de reactor is iets koeler (Ti02 en 03), net als de laatste
meetpunten na het oogstpunt van de biochar ter hoogte van TI20
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Figuur 21. Online gemeten gasconcentraties tegen de tijd gedurende de testdag met ammonia.

Massabalansen van de test WP4.
In totaal is 21.5 kg cacaodop gevoed in 7.19 uur wat een gemiddelde dosering is van 3.1
kg/uur. Van de cacaodop is in totaal 5300 g biochar opgevangen wat een yield/opbrengst is
van 24.6% van de ingaande cacaodop. De overige 75.4% van de cacaodopmassa is dus
omgezet naar een brandbaar gas en dus energie bij verbranding van het gas.
Ammonia balans
Tabel 4. De ammonia balans over de testperiode met ingaand de gedoseerde stromen en
voor de uitgaande stromen het naverbranderdebiet en de gemeten waarden op de
schoorsteen. De ammonia balans is op twee verschillende manieren uitgerekend: als volume
per normaal kuub en als gewicht per normaal kuub. Als percentage ammonia-slip moet dit
natuurlijk hetzelfde opleveren, maar omdat verschillende expertisegebieden een verschillende
berekeningsmethode prefereren worden ze hierbij allebei gegeven.

Verschillende methoden om dezelfde dosering aan te geven
Gedoseerd aan Pyromaat
oplossing
400 gr/uur = 6,67 gr/min
Gedoseerd aan Pyromaat
oplossing
513 mg/min NH3
Gedoseerd aan Pyromaat
oplossing
30798 mg/uur NH3
Gedoseerd aan Pyromaat
oplossing
40581 mln/uur NH3
Naverbrander debiet
210 mn3/uur
Totalen
In Volume (Vppm NH3)
Gedoseerd aan Pyromaat
Gemeten op schoorsteen
naverbrander:
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In Gewicht (in mg/mn3 NH3)

193 mln/mn3 (= Vppm NH3)

147

0,103

0,078

TNO VERTROUWELIJK | TNO-rapport | TNO 2020 R11257 | Eindrapport

Ammonia slip in % van de
input

0,05%

31 / 46

0,05%

De analyses laten zien dat van de 193 mln/mn3 gevoed er na de schoorsteen nog slecht
0,1mln/mn3 wordt teruggevonden als ammoniaslib. In massa uitgerekend is dat 147 mg/mn3
gevoed en slechts 0.078 mg/mn3 teruggevonden. In omzettingspercentage moeten beiden
berekeningen natuurlijk hetzelfde opleveren. Dat is een ammonia slib van slechts 0.05% en
daarmee een verwijderingsefficiëntie in het proces van 99.95%. Hierbij blijkt duidelijk dat de
co-productie van Biochar geen significante verandering voor de ammonia-omzetting
betekend en dat de gas- en temperatuurcondities bepalend zijn. Helaas kon op deze
installatie geen NOx gemeten worden zodat de reductie van NOx bij ammonia-dosering zoals
bij de GROB geconstateerd werd, niet kon worden gemeten. Het allerbelangrijkste is echter
dat de ammonia-afbraak vrijwel volledig is en significante hoeveelheden (bemestende)
stikstof-uitstoot kunnen worden voorkomen in het kader van de stokstof-problematiek.
3.3

Analyses Biochar
Algemeen in de analyses hieronder in Tabel 4 is te zien dat het asgehalte en de koolstof
samen verreweg de grootste componenten in de biochar zijn waarbij het asgehalte 31-32% bij
de verassingstemperatuur van 550 C is en het koolstofgehalte 61-62%, samen dus goed
voor meer dan 93%. Het asgehalte in de biochar is dus 3,55 keer hoger dan in de ruwe dop
zoals te zien is in de laatste kolom van de tabel hieronder, maar aanzienlijk lager met 32% as
dan in de assen uit de verbrandingstesten (99% as). Opvallend is wel dat het asgehalte
bepaald bij een verassingstemperatuur van 815 C veel lagere asgehaltes geeft (8-9 massa%
lager). Dit geeft aan dat tussen 550 C en 815 C nog veel massa vervluchtigd. Dat zal
organisch materiaal zijn, maar uit de praktijk weten we dat dit ook gedeeltelijk om
anorganische componenten gaan. Componenten die we vanwege bemestende waarden
graag in de biochar willen houden. Het is goed om te realiseren dat de analyses van de
anorganische elementen direct door zuur-oplossing zijn gedaan op de biochar die is gemaakt
bij 650 C. De biochar is dus niet eerst verast.
Verschillen in de testen met en zonder ammonia zijn zeer gering. De temperatuur en
verblijftijd bij deze testen was hetzelfde en de ammonia-aanwezigheid in het gas heeft niet tot
grote verschillen geleid. Zo is het stikstofgehalte wel 0,22 gewichtsprocent hoger in het
monster met ammonia, maar dit valt meestal toch binnen de spreiding in monstervariatie. Ook
het vluchtig gehalte van het monster met ammonia is 2 gewichtsprocent hoger. Ook hier is
het niet duidelijk of dit een significant verschil is als gevolg van de ammonia. In algemene zin
kan gesteld worden dat het meevoeden van ammonia in het gas bij de co-productie van bioenergie en biochar niet tot relevante verschillen heeft geleid, voor zover bekend, en dat de
biochar-samenstelling dus geen beperkingen aangeeft voor het meestoken/meevoeden van
de ammonia in de verbrandingslucht.
In de laatste kolom van de tabel is de ratio aangegeven van de anorganische elementen ten
opzicht van de concentratie in de ruwe dop ( de brandstof). Indien geen aanrijking of
verarming plaatsvind dan zal een element met dezelfde ratio toenemen als de ratio van het
asgehalte, n.l. 3,55 meer in de biochar dan in de ruwe dop. Ratio’s die duidelijk hoger of lager
zijn dan verwacht mag worden op basis van de as-ratio’s van ruwe dop ten opzichte van de
biochar zijn aangegeven met een bruine kleur indien de ratio meer is dan 3,55 + 1 = 4,55 en
met een gele kleur indien de ratio minder is dan 3,55-1= 2,55. Lager dan verwacht zijn de
elementconcentraties van Al, Fe, S, Ti en V. De meest logische verklaring voor een tekort is
als een element preferent in de gasfase gaat en de installatie met de gasfase verlaat. Voor
een element als S wordt dit ook verwacht. De andere elementen zijn echter geen typische
gasfase elementen bij de 650 C waarbij is gewerkt. Andere mogelijke verklaringen zijn een
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meetfout in de analyse (Al en Ti worden nog wel eens onderschat als ze moeilijk in de
ontsluiting (zuur) goed worden opgelost)) of als een element een voorkeur heeft voor een
binding aan een element dat eenvoudig de gasfase in gaat. In dat geval zou een ijzer-zwavel
verbinding nog wel te verwachten zijn. Hoger dan verwacht zijn de elementconcentraties van
Co, Cr en W. De concentratie van Wolfraam is niet betrouwbaar omdat de monsters voor het
ontsluiten zijn gemalen in een Wolfraam-schijfmolen. De Cr-concentratie is altijd verdacht als
een mogelijk corrosieproduct van de installatie. Zeker omdat de installatie af en toe wordt
uitgestookt om zo schoon mogelijk aan een nieuwe serie experimenten te beginnen. De
oxidatie die dan optreed van de RVS legering en leidt tot een Cr-oxidelaagje aan de
buitenkant van het metaal kan onder reducerende en schurende condities in geringe mate
leiden tot Cr in de biochar. Omdat de concentratie in de ruwe dop heel laag is (0,17 mg/kg),
leidt dit al snel tot een te hoge ratio. Voor Co is niet een heel eenvoudige verklaring. De
concentratie in de ruwe dop is hoger dan die voor Cr (2,5 mg/kg) en de concentratie is ook
consistent met experimenten die in eerder jaren zijn uitgevoerd en ook in de biochar 11-18
mg/kg Co lieten zien. Misschien dat Co preferent adsorbeert aan de biochar.
Om biochar als bodemverbeteraar/nutriëntenbron te kunnen gebruiken is het van belang dat
er significante hoeveelheden van de nutriëntelementen in voorkomen. In de tabel hieronder
staan alle anorganische elementen met een concentratie hoger dan 1 g/kg biochar
aangegeven in groen. Het gaat om 6 elementen. K, Mg, P, Ca, Si en S, met concentraties van
respectievelijk 67,5%, 10,1%, 9,3%, 5,3%, 3,3% en 1,5% van de aselementen. Bij elkaar
vertegenwoordigen deze elementen dus 97,3% van de anorganische elementen. De som van
de anorganische elementen is 154 gram/kg biochar. In de oxidische of carbonaatvorm is dat
globaal het dubbele en dus ongeveer 308 g/kg biochar, ofwel 31%, wat bijna overeenkomt
met het asgehalte. Ondanks dat de biochar voor de volle grond dus vooral bedoeld is als
koolstofbron en sorbent voor meststoffen, heeft deze biochar zelf ook een aanzienlijk deel
met potentieel gunstige mest- en bekalkingselementen. Het zou als slow-release meststof
onderzocht kunnen worden. Dat zou dan wel een zeer stikstof-arme meststof zijn met maar
1,6-1,8% stikstof in de massa. Gezien de stikstofproblematiek is het niet uitgesloten dat deze
biochar een onderdeel van een meststof/bodemverbeteraar zou kunnen zijn op basis van de
anorganische hoofdelementen.
Zware metalen en andere schadelijke stoffen waren een groot probleem bij de assen in de
verbrandingstesten in de GROB, vanwege corrosie in de GROB. Corrosie van de alloy 625
leidde bij de assen tot erg hoge concentraties van Cr, Mo en Ni met concentraties van 1102
mg/kg voor Nikkel tot 12534 mg/kg Chroom. In de tabel hieronder staan de zware metalen
(en As) in rood aangegeven. Alle concentraties blijven in de mg/kg range. Chroom is
ongeveer 3 mg/kg, Mo 2-3 mg/kg en Ni ongeveer 28 mg/kg. Alleen Co heeft nog significante
waarden met 15-17 mg/kg. Alle andere concentraties van zware metalen zijn ofwel onder de
detectielimiet of verwaarloosbaar laag. Ook als deze waarden gecorrigeerd worden voor het
asgehalte in vergelijking met de assen (deze waarden maal 3 geeft een goede vergelijking)
dan zijn de metaalconcentraties voor Ni en Cr nog steeds 40 een factor 40-4000 lager dan in
de vorige serie testen. Ondanks dat de legering van het materiaal anders is omdat de
schroefreactor alleen maar roestvrij staal is, zit het verschil meer dan waarschijnlijk in de
gebruikte temperatuur en niet zozeer in de soort legering. Het loont dus bijzonder de moeite
om de temperatuur laag te houden bij de energieproductie als de as en/of biochar in de landen tuinbouw gebruikt kan worden.
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Tabel 5. Analyses van de biochar met en zonder ammonia tijdens de test. Tevens is de analyse van de ruwe
dop gegeven en in de laatste kolom is gekeken wat de verhouding van elementen is tussen de ruwe
dop feedstock en de biochar. Omdat de hoeveelheid as in de biochar 3.55 keer hoger is dan in de
ruwe dop feedstock wordt daarbij gekeken naar elementen die significant afwijken van deze factor
3.55.

biochar
zonder
ammonia

biochar met
amonia

biochar zonder
ammonia/ruwe dop

Analyse

Eenheid

Broom

mg/kg db

0,00

0,00

Chloor

mg/kg db

655,25

429,14

Fluor

mg/kg db

5,55

2,83

Asgehalte (550)

% db

31,96

31,39

Asgehalte (815)
Vluchtige
bestanddelen

% db

23,54

22,86

% db

16,04

18,06

Vochtgehalte

% ar

1,36

0,99

Bovenwaarde

MJ/kg db

21,89

21,79

Koolstof

% db

61,32

62,21

Stikstof

% db

1,55

1,77

Waterstof

% db

1,34

1,28

Zuurstof

% db

16,34

16,21

Al

mg/kg db

873,96

757,67

672,5

As

mg/kg db

<1

<1

<1

B

mg/kg db

186,04

183,96

50

3,72

Ba

mg/kg db

64,31

56,92

22

2,92

Ca

mg/kg db

8129,92

7334,63

2750

2,96

Cd

mg/kg db

< 0.03

< 0.03

0,2

Co

mg/kg db

16,96

14,84

2,5

6,78

Cr

mg/kg db

3,30

3,22

0,17

19,44

Cu

mg/kg db

92,99

92,42

29,4

3,16

Fe

mg/kg db

942,39

729,29

536

1,76

K

mg/kg db

104358,39

103355,55

29816

3,50

Li

mg/kg db

0,16

0,13

<0,3

Mg

mg/kg db

16618,16

15626,90

4985,3

3,33

Mn

mg/kg db

150,31

142,88

55,8

2,69

Mo

mg/kg db

2,56

1,85

0,8

3,20

Na

mg/kg db

248,58

173,23

61,7

4,03

Ni

mg/kg db

28,63

28,09

9,8

2,92

P

mg/kg db

14284,98

13940,46

3766

3,79

Pb

mg/kg db

< 0.4

< 0.4

0,7

S

mg/kg db

2294,33

2128,65

2047

Sb

mg/kg db

<1

<1

<3

Se

mg/kg db

<1

<1

<1,4

Si

mg/kg db

5046,39

4955,54

1381
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ruwe dop

9

factor 3,55
as in biochar is
3,55 keer hoger
dan in ruwe dop
minder/
meer
dan verwacht
ratio ± 1
1,30

1,12

3,65
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Sn

mg/kg db

0,37

0,34

<0,9

Sr

mg/kg db

102,46

93,39

30

Ti

mg/kg db

48,61

41,65

33,3

1,46

V

mg/kg db

1,37

1,27

0,9

1,53

W

mg/kg db

292,40

124,09

17,3

16,90

Zn
Som anorganische
elementen
> 1 g/kg

mg/kg db

230,08

230,04

64,1

3,59

154017,66

150017,00

46332,47

mg/kg db

materiaal gemalen met W-

ratio<2,6 minder

schijfmolen. W niet betrouwbaar

dan verwacht
Ratio > 4,6 meer
dan verwacht

Uitloogtesten biochar met en zonder ammoniatest
Om een idee te hebben van de directe beschikbaarheid van gewenste en ongewenste
elementen uit de biochar indien deze als bodemverbeteraar/meststof zou worden gebruikt is
een uitloogtest gedaan met een biochar: demiwater in de verhouding 1:20. De biocharmonsters zijn 24 uur gerold in water op de rollerbank en daarna gefilterd over een membraanfilter NC45 0,45 micron. Daarna is het met 359 microliter 65% HNO3 aangezuurd voor de ICP
element-analyse.
Resultaten van de uitloogtest staan hieronder in Tabel 6
Tabel 6. Analyses van de uitloogtesten van de biochar monsters met en zonder ammonia in het gas tijdens de
test. In de eerste kolom staat voor de volledigheid een analyse van het gebruikte demi-water. In kolom
vijf en zes worden de bemestende elementen van de biochar zelf nog eens vermeld zodat het
uitloogpercentage in kolom 7 den 8 uitgerekend kan worden.

Analyse
In mg/kg

Demi
water

Bromide
Chloride
Fosfaat
Nitraat
Sulfaat
Al
As
B
Ba
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
K

<0,05
< 0,10
< 0,10
0,45
0,29
< 0,003
0,0008
< 0,03
<0,0002
0,0142
<0,0001
<0,0002
<0,0005
< 0,001
< 0,002
0,0950
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Uitloog
Biochar 1
maal 20

Uitloog
biochar2
maal 20

Biochar1

611
3488,8
16,2
67,6
1,3

685
7259,6
79,2
67
14,1

79,7
0,0
49,2
0,0

79,0
0,0
21,8

8129,9

0,0
0,0
1,8
0,1
62452,4

104358,4

0,0
0,1
62119,0

Biochar2 uitloog% uitloog%
(am)
biochar 1biochar2

7334,6

0,6%

0,3%

103355,6 59,5% 60,4%
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Li
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
P
Pb
S
Sb
Se
Si
Sn
Sr
Ti
V
W
Zn

< 0,008
0,0059
<0,0002
< 0,002
0,0619
<0,0009
0,0183
<0,0004
< 0,4
<0,0007
<0,0002
< 0,2
<0,0004
<0,0002
< 0,002
<0,0002
<0,0006
0,0058

53,1
0,0
1,2
40,7
0,0
1084,5
0,0
31,7
0,1
0,0
837,4
0,1
0,3
0,1
0,0
0,0
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1,6

16618,2

15626,9

0,3%

0,9
37,3
0,2
2295,7

14285

13940,5

7,6% 16,5%

2294,3

2128,7

5046,4

4955,5 16,6% 18,2%

22,9
0,1
0,0
903,6

1,4%

0,0%

1,1%

0,1
0,5
0,2
0,0
0,1

Van de 6 meest voorkomende anorganische elementen in de biochar geeft alleen de kalium
ook een hoge uitloog in 24 uur met zo’n 60% van de beschikbare K in de biochar. De
percentages van uitgeloogd Si zijn weliswaar ook significant maar in absolute gehaltes is het
Si nog laag. De hoge calcium en magnesium gehaltes in de biochar zijn niet direct
uitloogbaar, in ieder geval niet bij de geldende pH van 11 in het uitloogwater. Te verwachten
is dat in een zuurdere omgeving (dan pH 11) deze beschikbaarheid wel zal veranderen.
Fosfor is het enige element dat een significant andere uitloogconcentratie geeft voor de
biochar met -en de biochar zonder ammonia in het gas. Te verwachten is dat de
aanwezigheid van ammonia in het gas heeft geleid tot een andere fosfor-verbinding
(waarschijnlijk ammoniumfosfaat dat goed water oplosbaar is). Als snelle meststof is de
biochar alleen een serieuze Kali-bemester met ongeveer 125 g direct beschikbare
Kaliumoxide of kaliumcarbonaat per kg biochar. Met een pH van 11 zou deze stroom wel
altijd gemengd moeten worden met een zuurdere stroom om tot een voor planten gunstige
zuurgraad te komen. De hoge concentraties Ca en vooral Mg komen veel langzamer
beschikbaar of hebben een veel lagere pH nodig om beschikbaar te komen. Daarvoor zou
een uitloogbaarheid getest moeten worden afhankelijk van de pH.
Poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKS) analyses
Beiden biochar monsters van de test met en zonder ammonia zijn ook geanalyseerd op de
aanwezigheid van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKs of PAH in het engels). Zoals te
zien in tabel 7 is alleen de naftaleen in de biochar van de test zonder ammonia boven de
detectielimiet van 10 mg/kg. Ook deze waarde is met 15,9 mg/kg zeer laag te noemen. De
biochar is dus zonder problemen te gebruiken in de land- en tuinbouw wat deze organische
verontreinigingen betreft. Het toevoegen van de ammonia aan het gas heeft ook hier geen
negatieve gevolgen.
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Tabel 7. Analyse resultaten van de PAKs analyses van de biochar-monsters met en zonder ammonia in het
gas tijdens de test. Let op. De concentraties zijn in microgram/kg biochar en niet zoals in de meeste
biochar publicaties in miligram/kg (1000 keer hoger).
16 EPA PAH :
28-1-2020

Cacaodop
biochar
zonder
ammonia
Cacaodop
biochar met
ammonia

Cacaodop
biochar
zonder
ammonia
Cacaodop
biochar met
ammonia

Naphthalene

Acenaphtyl
ene

Acenaphtene

Fluorene

Phenanthrene

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

15,9

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Anthracene

Fluoranthe
ne

Pyrene

Benzo(a)anthrac
ene

Chrysene

Benzo(b)fluorant
hene

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Indeno(123cd)pyrene

Dibenz(ah)anthr
acene

Benzo(ghi)per
ylene

Benzo(k)fluorant Benzo(a)pyr
hene
ene
Cacaodop
biochar
zonder
ammonia
Cacaodop
biochar met
ammonia

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Scanning Elektronen microscopie (SEM) studie van de biochar
De geproduceerde biochar uit de Pyromaat is bestudeerd onder de elektronenmicroscoop.
Er is vooral naar de morfologie gekeken van de geproduceerde biochar omdat er al op
uitgebreide schaal analyses beschikbaar waren.
De biochar uit cacaodop behoud de originele vorm van de cacaodop. Ook de originele poriestructuur blijft behouden en wordt grotendeels vrijgemaakt.
In die structuur komen meer dichte oppervlakten voor zoals in Figuur 22, maar loodrecht op
deze vaste oppervlakken is te zien dat er een open structuur aanwezig is. Hierin zit wel de
nodige variatie. Zo kan de openstructuur meer versmolten lijken, zoals in Figuur 23 maar ook
bestaan uit een soort schilferstructuur zoals in Figuur 24 en 25 of een soort kanalen
opgebouwd uit een soort “draden” zoals in Figuur 28 en 29.
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Figuur 22 SEM foto van een biochardeeltje gemaakt van cacaodop. Het oppervlak lijkt vrij dicht.

Figuur 23. SEM foto van een doorsnede van een biochar deeltje. Het ziet er gedeeltelijk versmolten uit. Dat
komt zeer waarschijnlijk door het nog niet volledig uitdampen van de vluchtige componenten.

In Figuur 24 is een doorsnede van een biochar deeltje te zien. De linkerkant laar weer een
zeer dicht oppervlak zien, maar een detail van de doorsnede laat zien dat er soort
schilferstructuur aanwezig is (Figuur 25) die in detail (Figuur 26 en 27) laat zien hoe dun de

TNO VERTROUWELIJK

TNO VERTROUWELIJK | TNO-rapport | TNO 2020 R11257 | Eindrapport

38 / 46

wanden van die schilfers zijn (200-300 nm). Op de wanden zijn kleine zoutkristallen te zien
(Figuur 26).

Figuur 24. SEM foto van een doorsnede van een biochar deeltje van cacaodop

Figuur 25. SEM foto van een detail van de doorsnede in Figuur 24.
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Figuur 26. SEM foto nog verder ingezoomd op een klein gebiedje van Figuur 25. Op het oppervlak zijn kleine
zoutkristallen aanwezig, goed te zien linksonder op de foto.

Figuur 27 SEM-foto met een detail van de schilferstructuur te zien in bovenstaande figuren. Op een aantal
plaatsen is de wanddikte van de schilfers gemeten. De dikte is zo’n 200-300 nm.
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In Figuren 28, 29 en 30 is een andere structuur te zien in de doorsneden. Het zijn
oppervlaken of kanalen die opgebouwd lijken uit afzonderlijke “draden”.

Figuur 28. Detail van een doorsnede van biochar deeltje uit cacaodop. Links is een schilfervormige structuur
te zien en rechts een structuur die uit individuele draden lijkt te bestaan.

Figuur 29. SEM foto van een doorsnede van het biochar deeltje waar de kanalen uit draden lijken te zijn
opgebouwd.
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Figuur 30. SEM foto van een detail van een doorsnede van een biochardeeltje van cacaodop waarbij de
overgang te zien is van een bijna solide oppervlak rechts op de foto naar de vrijgemaakt
onderliggende kanalen, grenzend aan het solide oppervlak, naar het uiteenvallen van de kanalen
in losse draden.

Van de morfologie van de cacaodop is weinig bekend. Bij vrijwel iedere biochar is de
structuur nog die van de originele biomassa feedstock. Bij hout bijvoorbeeld, zijn vooral de
lange transportkanalen van hout heel makkelijk te herkennen. Ook grassen hebben een
biochar structuur waar de originele opbouw van de stengel nog goed in te herkennen is. De
morfologie van cacaodop is echter heel anders. Zowel de schilferstructuur als kanalenstructuur opgebouwd uit draden zijn niet eerder gezien bij een andere feedstock.
Te verwachten is dat beide detailstructuren een relatief groot oppervlak hebben als ze bij
voldoende verblijftijd en voldoende hoge temperatuur worden vrijgemaakt. Ook als filter- en
adsorptie-materiaal kan dit biochar waarschijnlijk goed worden gebruikt. Het is in ieder geval
wezenlijk anders dan de structuur van houtachtigen en grasachtigen en dus de moeite waard
om nader te bestuderen.
3.4

Probleemidentificatie en aanbevelingen
Het enige significante probleem bij de testen in de co-productie testen zat weer in het voeden
van de cacaodoppen aan de installatie. Het voeden dient snel en zo mogelijk verticaal
(vallend) te gebeuren zodat geen langzame opwarming plaatsvind waarbij er wat cacaoboter
vrijkomt die alles tot een klont bindt. Bij de schroefractor valt de feedstock recht op de
reactorschroef en was er geen probleem.
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Conclusies op basis van WP3 en WP4
Ook bij de lagere temperaturen in deel 2 van dit onderzoek (n.l. 650 C i.p.v. 1000 C) bleek
voeden van cacaodop een probleem. In eerste instantie is geprobeerd om in dezelfde
testopstelling te werken als de testen van WP1 en WP2. Ondanks aanpassingen aan het
voedingssysteem is het niet gelukt om de cacaodop gelijkmatig te kunnen voeden en
daarmee was het uitgesloten om zinvolle gasmetingen te kunnen doen, ondanks dat wel bioenergie en biochar van een goed kwaliteit gemaakt konden worden, maar het proces werd
nooit echt stabiel omdat de voeding niet stabiel was. Uiteindelijk is besloten om over te
stappen naar een schroefreactor die wel onder vergassingscondities bedreven kon worden,
stabiel gevoed kon worden en waarbij zinvolle gasconcentraties gemeten konden worden.
De massabalans voor de co-productie van bio-energie en biochar zonder additionele
ammonia in het gas verliep volgens plan in de schroefreacor. In totaal werd 23.3 kg cacaodop
gevoed in 7.37 uur met een yield/opbrengst biochar van 25.3% van de ingaande cacaodop.
De overige 74.7% van de cacaodopmassa is dus omgezet naar een brandbaar gas en dus
naar energie.
De test met ammonia in het procesgas was eveneens succesvol. In totaal werd 21.5 kg
cacaodop gevoed met een yield/opbrengst van 24.6% biochar van de ingaande cacaodop. De
overige 75.4% van de cacaodopmassa is dus omgezet naar een brandbaar gas en dus
energie bij verbranding van het gas.
Bij de test met ammonia in het gas werd een ammoniabalans gemaakt om te kijken of er
geen doorslip van ammonia via de schoorsteen plaatsvond. De analyses laten zien dat van
de 193 mln/mn3 gevoed er na de schoorsteen nog slecht 0,1mln/mn3 wordt teruggevonden
als ammoniaslib. Dat is een ammonia slip van slechts 0.05% en daarmee een
verwijderingsefficiëntie in het proces van 99.95%. Hierbij blijkt duidelijk dat de co-productie
van Biochar geen significante verandering voor de ammonia-omzetting betekent.
Omdat de biochar bedoeld is als tweede product voor circulaire toepassing in de landbouw
gelden hier zeer strenge regels t.a.v. de biochar kwaliteit. Een belangrijk onderdeel van het
onderzoek betrof daarom de analyse van de biochar. Die kwaliteit was op alle gebieden zeer
goed te noemen.
Analyses van de poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKS) die volgens de normen van de
EBC (European biochar certificate) onder de 4000 microgram/kg biochar moet liggen voor de
beste kwaliteit, kwamen niet hoger dan 16 microgram voor een van de monsters, voor het
andere monsters waren alle 16 componenten onder de detectielimiet.
De biochar monsters hadden 32,0 en 31,4% as en respectievelijk, 61,3 en 62,2% Koolstof.
Om biochar als bodemverbeteraar/nutriënten-bron te kunnen gebruiken is het van belang dat
er significante hoeveelheden van de nutriënt-elementen in voorkomen. In de tabel hieronder
staan alle anorganische elementen met een concentratie hoger dan 1 g/kg biochar
aangegeven in groen. In totaal 6 anorganische elementen hebben een concentratie > 1 g/kg
biochar. Dat zijn de elementen K, Mg, P, Ca, Si en S, met concentraties van respectievelijk
67,5%, 10,1%, 9,3%, 5,3%, 3,3% en 1,5% van de as-elementen. Bij elkaar
vertegenwoordigen deze elementen dus 97,3% van de anorganische elementen. De
elementen kunnen allemaal een rol vervullen als nutriënt. Dat zou dan wel een zeer stikstofarme meststof zijn met maar 1,6-1,8% stikstof in de massa. Gezien de stikstofproblematiek is
het niet uitgesloten dat deze biochar een onderdeel van een meststof/bodemverbeteraar zou
kunnen zijn op basis van de anorganische hoofdelementen.
Er is een test gedaan om te bekijken hoeveel van de anorganische elementen ook vrijkomen
in water en dus als directe meststof zouden kunnen dienen. Probleem is dat dit bij de eigen
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pH van de biochar in water is gebeurd en die is erg basisch (pH10-11). Bij de eigen pH is
alleen K in hoge mate uitloogbaar. Zo’n 60% van de K loogt uit. Uitgerekend is K-oxide of Kcarbonaat zou dat 125 g/kg biochar zijn.
Zware metalen komen alleen in zeer geringe hoeveelheden voor en de corrosie-problemen
zoals bij de verbrandingstesten zijn hier niet aan de orde. Omdat deze installatie van een
minder resistente legering is kan geconcludeerd worden dat de temperatuurverlaging van
1000C voor verbranding naar 650 C voor het co-productie vergassingsproces (met
verbranding van het gas) een zeer gunstig effect heeft op de corrosieproblematiek.
De vergelijking van de biochar met- en zonder ammonia in het procesgas levert zeer geringe
verschillen op, waarvan niet met zekerheid gezegd kan worden of ze significant zijn. Het
stikstofgehalte van de biochar bij ammonia in het gas is licht verhoogd, van 1,6 naar 1,8% en
de fosfor is gedeeltelijk anders gebonden wat resulteert in een hogere beschikbaar in water
van 7,6%zonder ammonia naar 16,5% van de beschikbare fosfor in de biochar gemaakt met
ammonia in het productgas. Omdat uitlooggedrag sterk pH afhankelijk is, zou hier ook een
studie bij verschillende pH’s gemaakt moeten worden om de bemestende waarde beter te
karakteriseren. De geringe toename van stikstof in de biochar betekent helaas niet dat door
ammonia in het gas de bemestende stikstofwaarden van de biochar worden verhoogd.
Tenslotte is de biochar nog bestudeerd met de electronenmicroscoop. De morfologie van
cacaodop biochar is echter heel anders dan die van hout- of grasachtigen. Te verwachten is
dat de detailstructuren een relatief groot oppervlak hebben als ze bij voldoende verblijftijd en
voldoende hoge temperatuur worden vrijgemaakt. Naast een component in een bodemverbeteraar zou de biochar waarschijnlijk ook als filter- en/of adsorptie-materiaal gebruikt
worden gebruikt. Een combinatie is ook mogelijk. Voor een houtige biochar stroom is door
onderzoekers vastgesteld dat cadmium gebonden kon worden die van nature in de bodem
van de plantages voorkwam waardoor het cadmium-gehalte in de cacaobonen verminderde.
Dit is waarschijnlijk de moeite waard om nader te bestuderen.
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Conclusies en aanbevelingen
Cacaodop als brandstof is anders dan bijvoorbeeld hout door een laag soortelijk gewicht en
het feit dat het bij geleidelijke verhitting door het vrijkomen van cacaoboter snel tot
klontvorming kan leiden wat doseringsproblemen geeft.
Indien hier rekening mee gehouden wordt dan is zonder meer te concluderen dat cacaodop
goed geschikt is voor energieopwekking. Datzelfde geldt voor de co-productie van bio-energie
en biochar. In de voeding zit hier geen wezenlijk verschil.
Geuremissie-verbindingen in de proceslucht mee verbranden in het energie-opwekkingsproces is ook goed haalbaar gebleken. Dit stuk onderzoek is op twee manieren benaderd.
Enerzijds zijn er gaszakken bemonsterd door SGS die zijn voorgelegd aan een panel en
anderzijds zijn door TNO ook absolute gehaltes van worst-case modelstoffen voor en na de
verbranding bepaald. De kwantiteitsbepaling door ECN>TNO laat zien dan in het
verbrandingsproces van cacaodop de toegevoegde modelstof naftaleen voor 99,9%
verwijderd wordt en dat de geurmodelstof Vanilline-concentratie onder de detectielimiet van
de chemische analyse is. Ook de geuranalyses door een panel leveren goede resultaten
t.a.v. de geurbeleving. De verwijderingsefficiency door verbranding in combinatie met de
energieopwekking uit cacaodop is dus zeer goed te noemen.
De aanwezigheid van ammonia in de verbrandingslucht is ook getest tijdens de
cacaodopverbranding voor energieopwekking. De dosering van 12.500 mg/uur is zeer hoog
maar realistisch voor de commerciële toepassing in Koog aan de Zaan in de toekomst. De
dosering is gevoed met de secundaire lucht net boven de brandstofvoeding. De conclusie is
dat hiermee niet alleen alles omgezet kan worden maar dat ook nog NOx gereduceerd kan
worden t.o.v. alleen cacaodopverbranding. Dit is zeer gunstig voor de emissie-eisen.
Uit het energie-opwekkingsdeel van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat t.a.v.
energieopwekking en ammonia- en geurcomponentenverbranding de resultaten zeer positief,
zijn waarmee aan de belangrijkste eisen voor cacaodopverbranding voor de fabriek in Koog
aan de Zaan kan worden voldaan.
Minder positief op dit moment zijn de conclusies t.a.v. askwaliteiten. Dit is geheel te danken
aan de corrosieproblemen in de testinstallatie bij TNO bij de zeer hoge temperaturen. Omdat
de assen vervuild zijn met Ni, Cr en Mo uit de Hasteloy 625 kunnen ze op deze manier niet
voldoen aan de kwaliteitseisen voor hergebruik als bekalkende vaste stof of meststof in de
landbouw. Toch laten de hoge gehalten aan K, P, Mg en Ca in de as zien dat deze potentie
voor hergebruik zeker aanwezig is. Ook kunnen op basis van de bevindingen bij TNO al een
aantal aanbevelingen worden gedaan waarmee dit probleem waarschijnlijk kan worden
vermeden.
Aanbevelingen voor toekomstige energie-opwekkingsinstallatie op basis van cacaodop als
brandstof zijn om :
- een volledig bemetselde installatie te bouwen in de hete zone waarmee corrosie
grotendeels kan worden voorkomen
- Een gekoeld rooster en rookgas-recirculatie te gebruiken om hoge temperaturen te
beperken.
Ten aanzien van deel 2 van het onderzoek waarbij de cacaodop voor ongeveer 80% naar
energie werd omgezet en zo’n 20% naar een tweede product, n.l. biochar met behoud van
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nutriënten voor circulair gebruik in de landbouw kunnen de volgende conclusies getrokken
worden:
De opbrengsten aan biochar in de testen met en zonder ammonia in het gas waren heel
vergelijkbaar en globaal volgens verwachting, met zo’n 25wt% biochar en dus 75% van de
inputmassa naar een brandbaar gas voor energieopwekking.
De ammonia in het gas werd voor 99,95% verwijderd, wat een slip van 0,1 mln/nm3 betekent.
De samenstelling van de biochar is 61-62% koolstof en 31-32% as.
De kwaliteit van de biochar is uitgebreid geanalyseerd en zeer goed te noemen.
PAKS zijn zo goed als afwezig en zeer ruim onder de limiet van de EBC voor de beste
kwaliteit biochar.
Zware metalen komen alleen in zeer geringe hoeveelheden voor en de corrosie-problemen
zoals bij de verbrandingstesten zijn hier niet aan de orde. Omdat deze installatie van een
minder resistente legering is kan geconcludeerd worden dat de temperatuurverlaging van
1000C voor verbranding naar 650 C voor het co-productie vergassingsproces (met
verbranding van het gas) een zeer gunstig effect heeft op de corrosieproblematiek.
De meest voorkomende elementen in de as-fractie zijn K, Mg, P, Ca, Si en S, met
concentraties van respectievelijk 67,5%, 10,1%, 9,3%, 5,3%, 3,3% en 1,5% van de aselementen. Bij elkaar vertegenwoordigen deze elementen dus 97,3% van de anorganische
elementen. De elementen kunnen allemaal een rol vervullen als nutriënt. Dat zou dan wel een
zeer stikstof-arme meststof zijn met maar 1,6-1,8% stikstof in de massa. Gezien de
stikstofproblematiek is het niet uitgesloten dat deze biochar een onderdeel van een
meststof/bodemverbeteraar zou kunnen zijn op basis van de anorganische hoofdelementen.
De uitloogtest is alleen uitgevoerd bij de eigen pH van de biochar en die is erg basisch (pH
11). Bij deze pH loogde alleen K in hoge concentraties uit. Zo’n 60% van de K loogt uit.
Uitgerekend is K-oxide of K-carbonaat zou dat ongeveer 125 g K-verbinding /kg biochar zijn.
Tenslotte is de biochar nog bestudeerd met de elektronenmicroscoop. De morfologie van
cacaodop biochar is echter heel anders dan die van hout- of grasachtige. Te verwachten is
dat de detailstructuren een relatief groot oppervlak hebben als ze bij voldoende verblijftijd en
voldoende hoge temperatuur worden vrijgemaakt. Naast een component in een
bodemverbeteraar zou de biochar waarschijnlijk ook als filter- en/of adsorptie-materiaal
gebruikt worden gebruikt. Een combinatie is ook mogelijk. Voor een houtige biochar stroom is
door onderzoekers vastgesteld dat cadmium gebonden kon worden die van nature in de
bodem van de plantages voorkwam waardoor het cadmium-gehalte in de cacaobonen
verminderde. Dit is waarschijnlijk de moeite waard om nader te bestuderen.
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