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WOORD VOORAF 
 

Vooraleer  ik de functie milieucoördinator in het echte bedrijfsleven kan uitvoeren, wordt eerst nog 

een eindverhandeling van mij verwacht. De kans die ik heb gekregen om dit eindwerk  tot stand te 

brengen, heb ik te danken aan een aantal personen. 

In  eerste  instantie  zou  ik  graag mijn  promotor  Prof.  Dr.  ir.  Frederik  Ronsse  bedanken.  Ik wil  hem 

bedanken voor de mogelijkheid en het vertrouwen die hij mij heeft gegeven om binnen de vakgroep 

biosysteemtechniek aan de faculteit Bioingenieurs (Universiteit Gent) mijn eindverhandeling te laten 

plaatsvinden. Ik apprecieer zijn hulp bij het geven van goede tips, het tijd vrijmaken voor een babbel 

en het meermaals verbeteren van mijn eindwerk.  

Daarnaast zou ik ook graag mijn dank betuigen aan mijn tutor ir. Robert Nachenius. Elke dag stond hij 

klaar om mij op weg te helpen met mijn experimenten en uitleg en inzicht te geven bij het opstellen 

van  een  wiskundig model,  wat  voor mij  geen  eenvoudige  taak  was.  Ook  zou  ik  hem  graag  willen 

bedanken voor het geven van de gepaste documentatie en de tijd die hij geïnvesteerd heeft  in het 

verbeteren van mijn eindwerk. 

Ook voor mijn broer Yves wil ik een dankwoordje vrijmaken. Hoewel zijn drukke agenda, was ik altijd 

welkom indien ik even niet meer wist hoe ik de dingen zou aanpakken. Bedankt voor de emotionele 

én technische steun die je mij hebt gegeven en de aansporing om steeds verder door te werken! 

Ook  mijn  vriend  Mattias  verdient  een  schouderklopje  voor  zijn  geduld,  zijn  aansporing  en  de 

ondersteuning tijdens moeilijke en stressvolle momenten. 

Tot  slot ben  ik mijn ouders heel dankbaar voor de opportuniteit en de  financiële  steun die  ze mij 

gegeven hebben om deze extra opleiding tot een goed einde te brengen. Dankzij hen kan ik al deze 

kennis met mij meedragen en ben ik uitgegroeid tot de persoon die ik de dag van vandaag ben. Deze 

eindverhandeling  vormt  dan  ook  het  resultaat  van  mijn  opleiding  en  hopelijk  biedt  het  u  veel 

leesplezier.   
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SAMENVATTING 
 

De vraag naar hernieuwbare brandstoffen stijgt als gevolg van stijgende brandstofprijzen, schaarste 

van de bronnen, deels  verlaten  van  kernenergie,  toenemend milieubewustzijn,  etc. Het dwingt de 

energieindustrie  alternatieven  voor  de  fossiele  brandstoffen  te  zoeken,  met  het  oog  op  onder 

andere houtachtige biomassa. Met behulp van een aantal thermochemische omzettingsprocessen – 

met  in het bijzonder  trage pyrolyse en  torrefactie  –  kan de  ruwe biomassa  in  een hoog efficiënte 

brandstof met dezelfde kwaliteiten als de fossiele vaste brandstof worden omgezet. 

In deze eindverhandeling wordt de trage pyrolyse en torrefactie van dennenhout bestudeerd, aan de 

hand van de ontleding volgens zijn polymeerbestanddelen hemicellulose, cellulose en lignine. Naast 

de  bepaling  van  de  productopbrengst, wordt  de  invloed  van  de  deeltjesmassa  en  de  operationele 

parameters  (opwarmingssnelheid,  maximaal  ingestelde  temperatuur  en  reactorverblijftijd)  op  de 

pyrolyse  van  de  houtachtige  biomassa  onderzocht.  Een  kinetisch  reactiemodel  wordt  opgesteld, 

waardoor  de  thermische  degradatie  van  de  biomassa  in meer  detail  kan worden  beschreven.  Een 

groep  van  27  uitgevoerde  experimenten,  die  één  plantensoort,  vijf  partikelmassa’s  en  vijf 

opwarmingsprogramma’s  in  de  thermogravimetrische  analyse  vertegenwoordigt,  worden  met  de 

methode van de kleinste kwadraten geëvalueerd gebruik makend van het model van onafhankelijke 

pseudocomponenten. De  kinetische modellering,  voor  elk  van deze  componenten,  gebeurt  aan de 

hand van het vereenvoudigd éénstapsreactiemodel. Alle experimenten kunnen dan door middel van 

eenzelfde  set  van  kinetische  parameters  (preexponentiële  factor  A,  activatieenergie  Ea  en 

reactieorde n) worden beschreven. Ook de samenstelling van het dennenhout wordt met behulp van 

dit reactiemodel verklaard.  

Met  behulp  van  het  opgestelde  en  gecalibreerde  kinetische  reactiemodel  kan  de  thermische 

degradatie  van  de  biomassa  in  een  brede  waaier  van  experimentele  omstandigheden  worden 

voorspeld. De accuraatheid van het model wordt getest door zijn voorspelling te vergelijken met de 

experimentele  data  bekomen  uit  de  thermogravimetrische  analyse.  Hoewel  het  kinetisch 

reactiemodel  robuust  is  en een goede benadering van de werkelijkheid weergeeft,  bevat het  toch 

een aantal fouten. Variaties in de voorspelling kunnen het gevolg zijn van een verkeerd reactiemodel, 

de  natuurlijke  variatie  in  de  samenstelling  van  de  biomassa,  meetfouten,  limiterende  massa  en 

warmteoverdracht, … etc. Verder onderzoek is dus vereist! 



iii 

 

ABSTRACT 
 

The demand for renewable fuels is increasing due to the rising fuel prices, the scarcity of resources, 

the  partly  abandonment  of  nuclear  power  and  the  increasing  environmental  awareness  of  the 

people.  It  forces  the energy  industry  to  find  suitable  alternatives  for  fossil  energy  carriers. Woody 

biomass can be a solution to the problem. With the aid of a number of thermochemical conversion 

processes – slow pyrolysis and torrefaction in particular – the raw biomass can be converted into a 

high efficient solid fuel with the same characteristics as fossil solid fuels (i.e. coal). 

In this thesis, the slow pyrolysis or torrefaction of pine is studied according to the decomposition of 

its polymer constituents hemicellulose, cellulose and lignin.  In addition to the determination of the 

yield, the influence of the particle mass and the operational parameters (heating rate, temperature 

and residence time) on the pyrolysis of woody biomass were examined. A kinetic model is proposed, 

whereby  the  thermal  degradation  of  the  biomass  can  be  described  in more  detail.  A  group  of  27 

experiments, representing one plant genera, five particle masses and five different heating programs 

(as  used  in  the  thermogravimetric  analyses)  were  evaluated  by  the  method  of  least  squares 

employing the model of independent pseudocomponents. The kinetic reaction modeling, for each of 

these components, is done by using the simplified onestep reaction model. All the experiments can 

then be described by means of one and the same set of kinetic parameters (preexponential factor A, 

activation energy Ea and reaction order n). Also the composition of  the pine  is predicted using the 

model. 

Based on the established and calibrated kinetic model, the thermal degradation of the biomass can 

be predicted  in a wide range of experimental conditions. This allows the  testing of  the accuracy of 

the  model  by  comparing  its  prediction  with  the  experimental  data  obtained  from  the  thermal 

analysis. Although the kinetic model  is  robust and quite a good approximation of  the  reality, yet  it 

contains some noticeable errors. Variations in  the prediction can be  the  result of a wrong reaction 

model, the natural variation in the composition of the biomass, measurement errors, limiting mass 

and heat transfer, … etc. Further investigation will be required! 
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 

Tabel 0-1: Lijst met gebruikte afkortingen 

Afkorting Betekenis 

CO2 Koolstofdioxide 

DTG Differential Thermogravimetry 

FSC Forest Stewardship Council 

H/C Waterstof/koolstof verhouding 

NOx Stikstofoxiden 

O/C Zuurstof/koolstof verhouding 

SEM Electronenmicroscoop of Scanning Electron Microscopy 

SO2 Zwaveldioxide 

TG-DSC Thermogravimetry – Differential Scanning Calorimeter 

TGA Thermogravimetrische Analyse 

WKK Warmtekrachtkoppeling 

 

Tabel 0-2: Lijst met gebruikte symbolen 

Symbool Eenheid Betekenis 

A s
1
  Preexponentiële factor 

c   Genormaliseerde massa aan vluchtige verbindingen gevormd uit een 

pseudocomponent 

Ea KJ/mol  Activatieenergie  

f(α)   Continue  functie  die  de  afhankelijkheid  van  de  reactiesnelheid 

uitdrukt in functie van de conversie 

k(T)   Reactiesnelheidsconstante in functie van de temperatuur 

m mg of   Partikelmassa of genormaliseerde massa (partikel) 

n   Reactieorde 

Ncomp   Aantal pseudocomponenten 

R KJ mol
1
K
1
  Universele gasconstante (8,314 KJ mol

1
K
1
) 

SQE   Som van de kleinste kwadraten 

t s of min  Tijd 

T °C of K  Temperatuur 

w   Gewichtsfractie 
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Griekse letters 

α  Gereageerde fractie van een monster of pseudocomponent 

   

Subscript 

0  initieel 

∞  eind 

   

cel  Cellulose 

hemi  Hemicellulose 

i  Pseudocomponent 

j  Aantal gemeten data in 1 experiment  

lign  Lignine 

tot  Totaal 
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1. INLEIDING  

1.1. HISTORIE 

Door de stijgende brandstofprijzen, de schaarste van bronnen, het deels verlaten van kernenergie, 

het toenemend milieubewustzijn als gevolg van de klimaatverandering, etc. stijgt de vraag naar 

hernieuwbare brandstoffen en wordt de energieindustrie gedwongen geschikte alternatieven voor 

fossiele brandstoffen te zoeken [Muinonen et al., 2012]. 

Gedurende het volledige menselijk bestaan werd ruwe biomassa als bioenergie ingezet, vooral als 

bron van energie in ontwikkelingslanden. Hoewel geïndustrialiseerde landen geen nood meer 

hadden aan bioenergie als gevolg van de opkomst van fossiele brandstoffen, kreeg biomassa na de 

oliecrisis in 1970 opnieuw de aandacht. In Amerika werd hout op commerciële schaal gepelletiseerd 

ten behoeve van huishoudelijke en industriële verwarming. Pas in de vroege jaren ’80 bereikte ook 

deze pelletmarkt de Europese landen. De dag van vandaag is de industrie nog steeds op zoek naar 

nieuwe manieren om houtachtige biomassa effectiever te gebruiken voor elektriciteitsopwekking en 

warmtevoorziening [Muinonen et al., 2012]. 

Met behulp van een aantal thermochemische omzettingsprocessen – liquifactie, vergassing, 

carbonisatie en pyrolyse – die van elkaar verschillen in hun operationele parameters zoals de 

reactietemperatuur, de verblijftijd, de luchtverhouding, etc. kan de productie van verbeterde 

secundaire brandstoffen in bruikbare energie worden omgezet. Een relatief nieuw proces is 

torrefactie. Torrefactie is afkomstig van het Franse woord torrefaction en betekent roosteren. Een 

technologie die werd ontwikkeld uit de koffieindustrie, waar de koffiebonen werden gebrand om ze 

bros te maken en om hun bijzondere smaken voor het eindproduct te verkrijgen. Dit nieuw proces 

kan de ruwe biomassa omzetten in een hoog efficiënte brandstof met dezelfde kwaliteiten als 

fossiele vaste brandstof [Muinonen et al., 2012]. 

1.2. DOELSTELLING 

De torrefactie van lignocellulose biomassa wordt aan de hand van de ontleding volgens zijn 

polymeerbestanddelen hemicellulose, cellulose en lignine bestudeerd. Hoewel torrefactie het 

uiteindelijke doel is binnen deze thesis, zullen de resultaten ook interessant zijn voor pyrolyse in het 

algemeen, aangezien een groot temperatuursbereik wordt gedekt. Het proces wordt door 

verschillende parameters beïnvloed, zoals de reactietemperatuur, de verblijftijd, de samenstelling 

van de voeding en vele andere factoren.  
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De belangrijkste doelstellingen binnen deze thesis is: 

� De trage pyrolyse en torrefactie van lignocellulose biomassa verkennen. 

� Invloed van de deeltjesgrootte en de operationele parameters (bvb. reactietemperatuur, 

verblijftijd, opwarmingssnelheid, … etc.) op de trage pyrolyse en torrefactie van houtachtige 

biomassa onderzoeken. 

� Een kinetisch reactiemodel opstellen, waardoor de thermische degradatie van de biomassa 

in een brede waaier van experimentele omstandigheden kan worden voorspeld, indien de 

temperatuur, de verblijftijd en de compositie gekend zijn. 

1.3. SCOPE EN STRUCTUUR VAN DE THESIS 

De inhoud van de eindverhandeling wordt structureel opgebouwd. De thesis begint met een inleiding 

waarin de historie van het gebruik van ruwe biomassa wordt aangehaald, en hoe thermochemische 

processen dienen ingezet te worden om de ruwe biomassa tot een geschikte brandstof  voor 

toekomstig gebruik  om te zetten. Daarnaast wordt de doelstelling van deze eindverhandeling 

samenvat en wordt de opbouw van het werk beschreven. 

In de literatuurstudie worden drie hoofdstukken aangehaald: 

Hoofdstuk 1 beschrijft alles over biomassa. Hierin wordt uitgelegd wat we onder biomassa 

verstaan, waarom we zouden kiezen voor biomassa, uit welke belangrijke chemische 

verbindingen lignocellulose biomassa is opgebouwd en welke thermochemische omzettingen 

gebruikt worden om de biomassa op te waarderen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het proces pyrolyse. Naaste een korte beschrijving wordt de werking 

en het onderscheid tussen trage, milde en snelle pyrolyse in meer detail uitgelegd. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het proces torrefactie. Er wordt beschreven wat torrefactie precies 

inhoudt, welke fysischchemische fenomenen en fasen tijdens de thermochemische 

omzetting plaatsvinden en welke eindproducten worden gevormd. Daarnaast wordt de 

reactiekinetiek en mogelijke reactiemodellen aangehaald, de eigenschappen van de 

getorreficeerde biomassa beschreven en de invloed van de operationele parameters op de 

productopbrengsten bepaald. 
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In het onderdeel materiaal en methoden worden twee hoofdstukken aangehaald. 

In hoofdstuk 1 worden de materialen besproken: namelijk het type biomassa – dat in de 

uitgevoerde experimenten wordt gebruikt – en de werking van de SENSYS evo TGDSC.  

En hoofdstuk 2 beschrijft de methode. De diverse temperatuursprogramma’s, die in de 

SENSYS evo TGDSC worden ingesteld, worden in meer detail uitgelegd. En een kinetisch 

reactiemodel  die de thermische degradatie van biomassa tijdens de trage pyrolyse en 

torrefactie beschrijft  wordt opgesteld. 

In het onderdeel resultaten en discussie worden zes hoofdstukken besproken. 

In hoofdstuk 1 wordt de karakterisering van de experimenten uitgelegd. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de berekening van de productopbrengsten van de uitgevoerde 

experimenten. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van de deeltjesgrootte op het thermogravimetrisch gedrag 

van de biomassa.  

En hoofdstuk 4 beschrijft de invloed van de operationele parameters (opwarmingssnelheid, 

verblijftijd en temperatuur) op datzelfde thermogravimetrisch gedrag. 

Hoofdstuk 5 beschrijft hoe het wiskundig model – voorgesteld in het onderdeel materiaal en 

methode – aan alle datasets wordt gefit. Hoe de kinetische parameters (de preexponentiële 

factor A, de activeringsenergie Ea en de reactieorde n) van de verschillende 

pseudocomponenten van de biomassa hieruit worden bepaald. En hoe de samenstelling van 

de biomassa door middel van datzelfde wiskundig model wordt berekend.  

En tot slot wordt in hoofdstuk 6 besproken in welke mate het reactiemodel geschikt is om 

het thermogravimetrisch gedrag van de biomassa bij experimenten met gewijzigde 

operationele parameters te voorspellen. 

Het laatste onderdeel somt de conclusies op en biedt aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 

 



 

Literatuurstudie  4 

 

2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. BIOMASSA 

2.1.1. Wat is biomassa? 

Biomassa is biologisch materiaal afkomstig van levende of recentelijk levende organismen. In het 

kader van energiedoeleinden verwijst biomassa naar materiaal afkomstig van planten, hoewel dierlijk 

materiaal ook meestal binnen deze brede definitie valt. Materiaal zoals fossiele brandstoffen 

(steenkool, olie en natuurlijk gas) horen hier dus niet bij. 

Biomassa bestaat uit een mengsel van organische moleculen die koolstof, waterstof en zuurstof 

bevatten, stikstof en ook kleine hoeveelheden andere atomen, zoals alkali, aardalkali en zware 

metalen.  

Voor de energietoepassingen kan een brede waaier aan materialen worden ingezet. Er kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen vijf categorieën van biomassa [Biomass Energy Centre, 2011]: 

� Nieuw/zuiver hout: afkomstig van bosbouw, boomkwekerijactiviteiten of houtverwerking 

� Energiegewassen: hoog rendement gewassen die specifiek worden geteeld voor 

energietoepassingen 

� Agrarische residuen: residuen na het oogsten en bewerken van landbouw 

� Voedingsafval: afval tijdens de fabricage van eten en drinken (bereiding en verwerking) en na 

consumptie 

� Industrieel afval en nevenproducten: afval tijdens de productie en industriële processen 

2.1.2. Waarom gebruiken we biomassa? 

Biomassa is een hernieuwbare brandstof die op grote schaal beschikbaar is. De productie en het 

gebruik ervan brengt bijkomende ecologische en sociale voordelen. Indien correct beheerd, is 

biomassa een duurzame brandstof die zorgt voor een gesloten koolstofcyclus zonder netto stijging 

van het atmosferische CO2gehalte in vergelijking met fossiele brandstoffen. Het gebruik van 

biomassa draagt dus niet verder bij aan de opwarming van de aarde. 

De CO2balans is neutraal, omdat het koolstof dat uit de atmosfeer wordt genomen tijdens de 

fotosynthese gecompenseerd wordt door de teruggave als het wordt verbrand. Door middel van een 

continu programma van herbeplanting kan dit worden bereikt. Hierbij neemt de nieuwe oogst de CO2 
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uit de atmosfeer op hetzelfde moment als het wordt vrijgegeven door de verbranding van de vorige 

oogst [Biomass Energy Centre, 2011]. 

Hieronder kunnen nog een aantal voordelen van het gebruik van biomassa als duurzame brandstof 

worden opgesomd [Biomassa Energy Centre, 2011; Coster Energy, 2013]: 

� Biomassa kan ter plaatse worden geproduceerd. Naast een continue voorziening, zorgt dit 

lokaal voor zakelijke mogelijkheden en ondersteunt dit de plattelandseconomie. Daarnaast 

worden de kosten (financieel en milieu) voor transport geminimaliseerd. 

� Biomassa wordt ook op een groot deel van het landoppervlak geteeld, en wordt dus niet 

gewonnen in een beperkt aantal regio’s die door politieke en economische instabiliteit 

worden gekenmerkt. 

� De producten die voortkomen uit biomassa zijn over het algemeen niet giftig. Deze 

energiebron houdt dus rekening met de gezondheid van de gebruiker. 

� Biomassabrandstoffen genereren een lagere hoeveelheid aan luchtverontreinigde stoffen. 

Een voorbeeld is zwaveldioxide dat bijdraagt aan de zure regen. 

� Wegens het gebruik van biobrandstof worden steeds meer bossen beheerd, wat de 

biodiversiteit ten goede komt. 

� Het gebruik van biomassa vermindert de afvalberg. 

� Biomassa is onuitputtelijk en dus niet onderhevig aan de stijgende kostprijzen ten gevolge 

van toenemende schaarste. 

2.1.3. Samenstelling van lignocellulose biomassa 

Biomassa wordt meestal aangeduid als lignocellulose indien haar belangrijkste massabestanddelen 

cellulose, hemicellulose en lignine zijn. Deze zijn te vinden in houtachtige en kruidachtige biomassa’s. 

Daarnaast bestaat er ook biomassa die niet cellulosehoudend is. Voorbeelden hiervan zijn vast 

huishoudelijk afval, zuiveringsslib, dierlijk afval, enz. Onderzoek heeft echter aangetoond dat niet 

cellulosehoudende biomassa op eenzelfde manier kan getorreficeerd of gepyrolyseerd worden als 

zijn lignocellulose tegenhangers [Dhungana, 2011]. 

In paragraaf 2.3 – handelend over torrefactie – ligt de nadruk op lignocellulose biomassa, meer 

bepaald hout. Deze biomassa is direct beschikbaar en relatief homogeen in vergelijking met de 

andere voedingsmaterialen, zoals energiegewassen, agrarische residuen, … die goedkoper zijn, maar 

eveneens meer technische uitdagingen veroorzaken. De chemische samenstelling van hout bestaat 

uit een mengsel van organische en anorganische verbindingen.  
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De organische massafractie van hout  voornamelijk bestaande uit cellulose, hemicellulose en lignine 

 is verantwoordelijk voor de structurele en mechanische sterkte en de taaiheid van de plant. 

Biomassa bevat ook een verwaarloosbare hoeveelheid nietstructurele organische verbindingen, 

namelijk extractieven. Deze materialen zijn oplosbaar in water of ethanol en staan dus bekend als 

water oplosbare en ethanol oplosbare extractieresiduen. Zij omvatten wassoorten, harsen, vetten en 

vetzuren, fenolen, fytosterolen, alkaloïden, eiwitten, eenvoudige suikers, pectinen, terpenen, 

zetmelen, glucosiden, essentiële oliën en andere verbindingen. Tot slot wordt de volledige 

anorganische inhoud omschreven als as. Het massapercentage aan as is meestal minder dan 1 % in 

hout tot 15% in kruidachtige biomassa en agrarische residuen [Dhungana, 2011; Mohan et al., 2006; 

van der Stelt, 2011]. 

Indien hout op microscopische schaal wordt onderzocht, worden microvezels vastgesteld. In het 

inwendige van de vezel bevindt zich de cellulose, terwijl lignine en hemicellulose in de buitenwand 

van de vezel zitten. Maar ook de lamellen, die de vezels verbinden, bestaan over het algemeen uit 

lignine. De lignine verbindt dus de verschillende houtvezels met elkaar en de hemicellulose koppelt 

de cellulose met de lignine [van der Stelt, 2011]. Dit wordt voorgesteld in Figuur 21. 

 

Figuur 21: Microscopische voorstelling van lignocellulose biomassa [Murphy et al., 2005] 
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De drie hoofdbestanddelen zijn in diverse hoeveelheden aanwezig voor verschillende soorten 

biomassa. Dit wordt weergeven in Tabel 21. Hierbij kunnen de gewichtspercentages niet door één 

waarde worden samengevat, omdat ook verschillen tussen de weefsels van dezelfde type planten 

bestaan. In de volgende subparagrafen kunnen de eigenschappen van zowel de organische 

verbindingen, alsook de anorganische inhoud en het vochtgehalte van de biomassa worden 

beschreven. 

Tabel 21: Verdeling aan cellulose, hemicellulose en lignine voor verschillende soorten biomassa [McKendry, 

2002] 

 Cellulose (gew%) Hemicellulose (gew%) Lignine (gew%) 

Naaldhout (zacht hout) 35  40 25  30 27  30 

Loofhout (hard hout) 45  50 20  25 20  25 

Tarwestro 33  40 20  25 15  20 

Vingergras  30  50 10  40 5  20 

 

2.1.3.1. Cellulose 

Cellulose is het meest aanwezige bestanddeel in hout en de meest voorkomende organische 

verbinding op aarde. Zijn taaie en wateronoplosbare eigenschappen zijn terug te vinden in 

bijvoorbeeld de stengels, stammen en houtachtige delen van de plant. Cellulose is een lineair 

polysaccharide (C6H10O5)n met als basiseenheid Dglucose (C6H12O6) die met β1,4glycosidische 

bindingen met elkaar worden verbonden. Het is dus een homopolymeer met een polymerisatiegraad 

tussen 1000 en 10000. De chemische structuur van cellulose wordt voorgesteld in Figuur 22. De 

afwisselende α en βDglucoseeenheden nemen de stabiele stoelconfirmatie aan, zodat 

waterstofbruggen tussen de aangrenzende zuurstof en waterstofatomen worden gevormd. Dit zorgt 

voor een lineaire rangschikking en een verhoogd kristallijn karakter van het materiaal. De 

waterstofverbindingen binnen de polymeerketen veroorzaken de vezelachtige structuur, die het 

skelet van de biomassa vormt en er eveneens kracht aan geeft [Muinonen et al., 2012; van der Stelt, 

2011]. 
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Figuur 22: Chemische structuur van cellulose [van der Stelt, 2011] 

 

 

Figuur 23: Verschillende componenten van hemicellulose [van der Stelt, 2011] 

 

2.1.3.2. Hemicellulose 

Hemicellulose is een complex heteropolysaccharide met een amorfe structuur en rijk aan 

vertakkingen. Het omvat een lange keten van suikermoleculen die voornamelijk uit pentosen 

(C5H8O4)n en deels uit hexosen (C6H10O5)n bestaat. Voorbeelden van sacchariden zijn glucose, 

galactose, mannose, xylose, arabinose en glucuronzuur. De meest voorkomende 

monomeereenheden zijn xylaan en glucomannaan en worden in Figuur 23 voorgesteld. De 

polymerisatiegraad van hemicellulose varieert meestal tussen 500 en 1000 monomeereenheden, 

waardoor deze component, in vergelijking met cellulose, uit kortere ketens bestaat. Daarnaast is het 

ook het minst stabiele bestanddeel in de biomassa door het gebrek aan kristalliniteit [van der Stelt, 

2011]. 

 



 

Literatuurstudie  9 

 

2.1.3.3. Lignine 

Elke houtachtige biomassa bevat ook een grote hoeveelheid lignine. Zijn naam is afkomstig van het 

Latijnse woord lignum en betekent hout. Lignine is een driedimensionaal heteropolymeer met een 

amorfe en sterk verknoopte structuur. Als gevolg van zijn onregelmatige vertakkingen, onderling 

verwisselbare chemische groepen en de afwezigheid van een goed gedefinieerde basiseenheid, kan 

lignine in verschillende moleculaire vormen bestaan. Hierdoor is het moeilijk om een algemene 

beschrijving van lignine te formuleren. Een chemische structuur van lignine wordt in Figuur 24 

weergegeven. Lignine wordt gevormd uit de polymerisatie van fenylpropaaneenheden. Er bestaan 

drie verschillende soorten, namelijk coniferyl, sinapyl en pcoumaryl alcohol afhankelijk van de 

verschillende zijgroepen op de aromatische ring. Als gevolg van een willekeurige recombinatie in de 

laatste stap van de biosynthese van lignine, bekomt men de typische onregelmatige structuur 

[Muinonen et al., 2012; van der Stelt, 2011]. 

 

Figuur 24: Chemische structuur van lignine [van der Stelt, 2011] 
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2.1.3.4. Asgehalte 

Het asgehalte van de biomassa verwijst naar zijn anorganische fractie en kan bestaan uit 

alkalimetalen (natrium, kalium, fosfor en zwavelhoudende ammoniumzouten), zware metalen en 

chloor. Afhankelijk van de biomassa, zijn omgeving, het gebruik van minerale meststoffen en de 

hoeveelheid anorganisch materiaal, dat samen met de biomassa tijdens het oogsten wordt 

verzameld, wordt de hoeveelheid aan anorganische mineralen bepaald. Voor downstream 

toepassingen zoals verbranding, pyrolyse en vergassing is het gewenst om het mineraalgehalte zo 

laag mogelijk te houden om ongewenste nevenreacties, corrosie, afzetting, slakvorming, falende 

apparatuur, etc. tegen te gaan [Yu et al., 2010]. Aangezien hout een heel laag massapercentage aan 

as heeft, in vergelijking met sommige soorten steenkool, moeten over het algemeen geen verdere 

maatregelen worden genomen. Dit hangt natuurlijk af van de verdere toepassing en het asgehalte 

van de originele biomassa. 

2.1.3.5. Vochtgehalte 

Biomassa bevat ook een hoeveelheid water en kan in een aantal diverse vormen aanwezig zijn. Een 

onderscheid wordt gemaakt tussen gebonden en ongebonden water. Onder gebonden water 

verstaat men het water dat geadsorbeerd is aan de hydroxylgroepen van de cellulose en 

hemicellulosemoleculen met behulp van waterstofbruggen. Het ongebonden water is het water dat 

de holtes tussen de biomassa bezet. Bij ongebonden vocht kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen het water dat aan het oppervlak van de biomassa kleeft (adhesive water) en het water dat 

doorheen de poriën van het materiaal dient te diffunderen (capillary water). Tijdens een droging van 

de biomassa heeft deze laatste meer energie en tijd nodig, aangezien sterkere capillaire krachten 

moeten worden overwonnen (Figuur 25). Naast ongebonden water kan ook waterdamp de holtes 

van de biomassa bezetten [Muinonen et al., 2012; Grønli and Melaaen, 2000]. Het vochtgehalte van 

de biomassa verlaagt de calorische waarde van de biomassa op massabasis en dient dus zo laag 

mogelijk te zijn. 

 

Figuur 25: Illustratie van de twee soorten ongebonden water: adhesive en capillary water [Muinonen et al., 

2012] 
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2.1.4. Thermochemische omzetting van lignocellulose biomassa 

Ruwe biomassa wordt gekenmerkt door zijn lage energiedichtheid als gevolg van zijn fysische vorm 

en zijn vochtgehalte. Zonder enige vorm van voorbehandeling brengt de opslag, het transport of het 

verder gebruik van biomassa enkele uitdagingen met zich mee. Een waaier van processen is 

beschikbaar om deze uitdagingen te vermijden en om biomassa om te zetten in een meer geschikte 

vorm (vermaalbaarheid, hydrofobiciteit, stookwaarde etc). Afhankelijk van de biomassa zelf en het 

beoogde doel, kan biomassa met behulp van een biochemisch of thermochemisch proces in meer 

waardevolle chemische producten worden omgezet [Biomass Energy Centre, 2011]. Technologieën 

van anaerobe vergisting en fermentatie behoren tot de biochemische omzetting, maar worden hier 

niet in meer detail bestudeerd. Wel wordt aandacht besteed aan de thermochemische omzetting van 

lignocellulose biomassa. Voorbeelden hiervan zijn verbranding, vergassing en pyrolyse. 

  

 

Figuur 26: Overzicht van de verschillende thermochemische omzettingsprocessen naarmate de temperatuur 

toeneemt [De Wild et al., 2009] 
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Binnen deze thesis ligt de aandacht op de thermochemische omzetting in een laag 

temperatuursbereik ofwel torrefactie. De thermochemische omzetting in een hoger 

temperatuursbereik wordt pyrolyse genoemd, hoewel vaak misverstanden hierover bestaan 

(paragraaf 2.2.1.). In Figuur 26 worden de verschillen tussen de diverse technologieën weergegeven, 

met inbegrip van de temperatuur waarop het proces plaatsvindt, de temperatuursintervallen 

waartussen de verschillende bestanddelen van de lignocellulose biomassa zullen ontleden en de 

temperatuur waarop de vervluchtiging van andere componenten zal plaatsvinden. 

Door de toepassing van warmte op biomassa, in een inerte omgeving, kan de biomassa worden 

opgewaardeerd. Afhankelijk van de biomassa opwarmingssnelheid, de maximale temperatuur 

waarbij de conversie plaatsvindt en het reactiemedium kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

verschillende procestypes, zoals weergegeven in Tabel 22. Elk van deze processen resulteren in de 

productie van een vast residu (kool of char), condenseerbare dampen (bioolie of teer) en niet

condenseerbare gassen.  

Tabel 22: Opsomming van verschillende technologieën voor de thermochemische omzetting van biomassa 

met hun belangrijkste procesparameters [Bridgwater, 2012; van der Stelt et al., 2011; Williams and Bessler, 

1996] 

Technologie Temperatuur 
Opwarmings

snelheid 
Druk 

Reactie

tijd 
Medium Doelproduct 

Milde pyrolyse 

(torrefactie) 
200°C300°C < 50°C/min atmosferisch < 2 uur 

zuurstofvrije 

atmosfeer 

getorreficeerde 

biomassa 

Trage pyrolyse 

(carbonisatie) 
>300°C < 80°C/min atmosferisch 

uren – 

maanden 

zuurstofvrije 

atmosfeer 
char 

Snelle pyrolyse 

(liquefactie) 
> 300°C 

tot 

1000°C/min 

atmosferisch 

of vacuüm 
< 2 sec 

zuurstofvrije 

atmosfeer 
bioolie 

Vergassing > 750°C / 
Atmosferisch 

of verhoogd 
23 sec 

stoom, lucht 

en/of 

zuurstof 

gas 
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2.2. PYROLYSE 

2.2.1. Wat is pyrolyse? 

Pyrolyse is een thermisch proces dat organisch materiaal ontleedt in een inerte omgeving  in de 

meeste gevallen betekent dit in afwezigheid van zuurstof  bij werkingstemperaturen boven 150°C. 

Deze temperatuur kan oplopen tot waarden van bijvoorbeeld 900°C of hoger, aangezien de 

bovengrens niet theoretisch vastligt. Deze temperaturen komen niet overeen met de temperaturen 

die worden voorgesteld in Figuur 26. In de literatuur worden de processen torrefactie, trage 

pyrolyse en snelle pyrolyse vaak onder één noemer geplaatst, namelijk pyrolyse zelf en dan moet 

men naar een groter temperatuursbereik kijken. Merk op dat verbranding verschilt van pyrolyse, 

omdat deze onder zuurstofomstandigheden (stoïchiometrisch hoger dan 1) opereert. Pyrolyse en 

vergassing opereren onder zuurstofloze en zuurstofarme omstandigheden [Emis Vito, 2012]. 

Elk thermisch proces brengt een herverdeling van de brandstof over de drie aggregatietoestanden: 

gas, vloeistof en vast. Een pyrolyseproces levert brandbaar gas, teerproducten – met inbegrip van 

zowel een waterige als organische fase – en een verkoold residu. De pyrolytische olie heeft een 

strategische waarde, aangezien het als vloeistof dezelfde handelbaarheid, opslag, transport en 

gebruik vertoont als petroleumgebaseerde olie [Buekens, 2010; van der Stelt, 2011]. De initiële 

gevormde, vluchtige stoffen zijn reactief met elkaar waardoor verdere kraking en repolymerisatie kan 

optreden.  

In afwezigheid van zuurstof wordt char als residu overgehouden, terwijl de dampen worden 

gecondenseerd tot een vloeistof, met daarnaast permanente gassen. Indien zuurstof rond de 

biomassapartikels aanwezig is, worden de gevormde dampen verbrand (flaming combustion) gevolgd 

door een ontsteking en verbranding van de char. Wanneer zuurstof grotendeels afwezig is en de 

temperatuur voldoende hoog is, zullen de dampen tot kleinere moleculen worden gekraakt die 

samen een brandbaar gas vormen (vergassing). Deze twee laatste processen worden niet verder 

besproken [Ronsse et al., 2012]. 
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2.2.2. Hoe werkt pyrolyse? 

Het ontstaan van sterke moleculaire vibraties, als gevolg van de opwarming tot een vrij hoge 

temperatuur, veroorzaakt de thermische degradatie van de polymeerbestanddelen cellulose, 

hemicellulose, lignine, peptiden en lipiden. De warmteoverdracht zorgt voor de breuk van de lange 

ketens van de lignocellulose polymeren tot kortere polymeren, de ontgassing van vluchtige 

verbindingen en het ontsnappen van vloeibare stoffen. De gevormde polymeerfragmenten (vluchtige 

stoffen) worden uit de biomassa verdreven als gevolg van de druk die wordt opgebouwd in het 

biomassadeeltje. In Figuur 27 worden de geproduceerde polymeerfragmenten na de pyrolyse (tot 

500°C) van hout voorgesteld. De fragmenten variëren sterk in moleculair gewicht en bevinden zich 

nog gedeeltelijk in de vloeibare fase (aerosolen) [Muinonen et al., 2012; Ronsse et al., 2012].  

 

Figuur 27: Geproduceerde fragmenten na de pyrolyse van hout bij een temperatuur van 500°C [Ronsse et 

al., 2012] 

 

2.2.3. Beschrijving van trage pyrolyse, milde pyrolyse en snelle pyrolyse 

Bij pyrolyseprocessen kan een onderscheid tussen snelle pyrolyse en trage pyrolyse worden gemaakt, 

waarbij milde pyrolyse een onderdeel vormt van dit laatste (Figuur 28).  
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Figuur 28: Overzicht van de verschillende pyrolyseprocessen, hun target producten en hun toepassingen 

Snelle pyrolyse maakt gebruik van een snelle opwarmingssnelheid – over het algemeen boven 

100°C/min – en temperaturen tussen 450°C en 550°C, waardoor de vloeistofopbrengst (bioolie) 

wordt gemaximaliseerd. Typische waarden zijn 60 – 70 gew% op droge basis. Het voordeel is dat de 

bioolie een aanzienlijk calorische waarde heeft en de vloeistof gemakkelijker kan worden behandeld 

dan de conventionele (vaste) biomassa. De bioolie kan direct worden verbrand of opgewaardeerd 

zodat het kan worden gebruikt als transportbrandstof of worden ingezet in 

warmtekrachtkoppelingen. Ook kan de extractie van unieke chemische stoffen uit de bioolie een 

route zijn voor het valoriseren van de snelle pyrolyseproducten [Venderbosch and Prins, 2010]. 

Trage pyrolyse wordt gekenmerkt door een lagere opwarmingssnelheid – beneden 80°C/min – 

waarbij de opbrengst van het vaste product (char) wordt gemaximaliseerd. Typische temperaturen 

liggen in het bereik van 350°C tot 750°C. Een variant van trage pyrolyse – torrefactie – ontvangt 

tegenwoordig significante academische en industriële aandacht. Torrefactie kan beschouwd worden 

als een milde of onvolledige vorm van trage pyrolyse waar mildere condities worden gebruikt. 
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Vergeleken met de conventionele trage pyrolyse, zal de biomassa slechts gedeeltelijk worden 

gepyrolyseerd [Lehmann et al., 2006].  

Door middel van pyrolyse zal de elementaire samenstelling van het gevormde vaste product (char of 

getorreficeerde biomassa) steeds dichter naderen naar dat van steenkool. Dit wordt weergegeven in 

het Van Krevelen diagram in Figuur 29. Het Van Krevelen diagram is een nuttig instrument dat 

complexe organische mengsels zoals olie, steenkool of biomassa beoordeelt. Het toont de relatieve 

hoeveelheid van de drie belangrijkste elementen in brandbare stoffen, namelijk koolstof, waterstof 

en zuurstof in de vorm van een H/C verhouding op de ordinaat en een O/Cverhouding op de abscis. 

Steenkool vormt het streefdoel met een zo laag mogelijke H/C en O/Cverhouding. Uit Figuur 29 

wordt vastgesteld dat de char of de getorreficeerde biomassa koolstofrijker wordt ten koste van 

zuurstof en waterstof, als gevolg van de ontgassing van laag calorische verbindingen zoals 

koolstofdioxide en water, maar ook brandbare stoffen zoals koolstofmonoxide en methaangas. Hoe 

hoger de stijging in temperatuur of verblijftijd, hoe intenser de beweging van de verhoudingen 

richting steenkool [Muinonen et al., 2012]. Deze kenmerken zorgen voor een betere behandeling, 

transport en gebruik van de char en getorreficeerde biomassa in bestaande processen die gebaseerd 

zijn op steenkool, bijvoorbeeld voeding voor vergassers, brandstof voor kolengestookte ketels of als 

een reducerend middel in metallurgische smeltprocessen. Char kan ook gebruikt worden als 

bodemverbeteraar in de vorm van biochar of verder verwerkt worden tot actieve kool [Lehmann et 

al., 2006; van der Stelt et al., 2011]. 

 

Figuur 29: Van Krevelen Diagram voor houtskool, getorreficeerde biomassa en beukenhout (Prins, 2005) 
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2.3. TORREFACTIE 

2.3.1. Wat is torrefactie? 

Torrefactie is een relatief nieuw proces in het kader van energietechniek met als doel het produceren 

van een vast product dat voldoet aan de eisen van de klant op vlak van economie en efficiëntie. Dit 

proces maakt het mogelijk om ruwe biomassa om te zetten in een hoog efficiënte vaste brandstof 

met vergelijkbare verwerkingskwaliteiten als fossiele steenkool [Muinonen et al., 2012]. 

Deze thermochemische voorbehandeling vindt plaats in een nauw temperatuursbereik van 200°C tot 

300°C. Binnen dit bereik zal vooral de hemicellulose van de biomassa depolymeriseren. De conversie 

gebeurt onder atmosferische omstandigheden in een nietoxiderend milieu bij lage 

opwarmingssnelheden – lager dan 50°C/min – gedurende een relatieve lange reactorverblijftijd 

(Tabel 22) [Dhungana, 2011]. De getorreficeerde biomassa verschilt van de ruwe biomassa in een 

aantal manieren. Voordelen bij deze omzetting zijn een hogere calorische waarde, een verhoogde 

energiedichtheid (enkel geldig op volumebasis wanneer de torrefactiekool gecompacteerd wordt), 

hydrofobiciteit, betere vermaalbaarheid, lagere O/C en H/Cverhouding en een verminderde 

biologische afbreekbaarheid van het vaste residu. Deze eigenschappen maken van de getorreficeerde 

biomassa een geschikt product voor verdere thermochemische processen zoals verbranding en 

vergassing in kolengestookte elektriciteitscentrales. En door middel van pelletiseren of briketteren 

van de getorreficeerde biomassa kan de bulkenergiedichtheid nog hogere waarden aannemen 

[Lehmann et al., 2006].  

2.3.2. Fysischchemisch fenomeen tijdens torrefactie 

Tijdens de torrefactie ondergaan de individuele polymeren talrijke reacties en gedragen zich 

verschillend binnen een gegeven temperatuur. Omdat de details over deze reacties nog niet volledig 

gekend zijn, kunnen vijf fysische stappen worden onderscheiden [Bergman et al., 2005; Dhungana, 

2012]: 

A. Droging  

B. Glasovergang en verzachting 

C. Depolymerisatie en recondensatie 

D. Beperkte devolatilisatie en carbonisatie 

E. Uitgebreide devolatilisatie en carbonisatie 
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Figuur 210: Fysischchemisch fenomeen tijdens de torrefactie van lignocellulose biomassa [Bergman et al., 

2005] 

Figuur 210 toont het verloop van deze reacties voor de drie hoofdbestanddelen van houtachtige 

biomassa. Binnen het temperatuursbereik van torrefactie (200°C300°C) ondergaat hemicellulose de 

grootste afbraak, gevolgd door lignine en tot slot cellulose. De verdere ontleding van lignine en 

cellulose zullen bij temperaturen, hoger dan de torrefactietemperatuur, plaatsvinden. 

2.3.3. Fasen tijdens een thermochemische omzetting 

Door middel van een thermogravimetrische analyse (TGA) kunnen de transformaties, die de 

verschillende hoofdcomponenten van biomassa ondergaan, worden opgevolgd naarmate de 

reactietemperatuur  over een groter temperatuursbereik  verder toeneemt (Figuur 211) en dit aan 

de hand van het gewichtsverlies dat optreedt in functie van de reactietemperatuur. De biomassa zal 

ook hier vijf fasen ondergaan. Het voordeel bij het bepalen van deze fasen is dat het de mogelijkheid 

biedt om beter te begrijpen wat er met de biomassadeeltjes gebeurd tijdens het doorlopen van het 

proces. 
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Figuur 211: TGA curven voor cellulose, hemicellulose en lignine [Yang et al., 2007] 

2.3.3.1. Initiële opwarmingsfase 

Tijdens deze fase wordt de biomassa opgewarmd van kamertemperatuur (25°C) tot 

drogingstemperatuur (100°C). Dit gaat gepaard met een kleine afname in massa als gevolg van een 

kleine hoeveelheid vochtverlies. Merk op dat de buitenste laag van de biomassa sneller zal 

opwarmen en drogen in tegenstelling tot de kern van de biomassa. 

2.3.3.2. Droogfase 

De volgende fase is de effectieve droogfase en kan opgedeeld worden in twee delen: een 

voorafgaande droging en een nadroging met een intermediaire opwarming. Deze twee droogstappen 

worden onderscheiden van elkaar door het verschil tussen het ongebonden en gebonden water. 

2.3.3.2.1. Voorafgaande droging 

Wanneer de biomassa een temperatuur van 100°C heeft bereikt, begint het vochtgehalte van de 

biomassa verder te dalen. Een dehydratie vindt dus plaats. Tijdens deze fase blijft de temperatuur 

onveranderd en verdampt het oppervlaktevocht of het ongebonden water met een constante 

snelheid uit de biomassa. De verdamping van het water is een endotherme reactie en wordt met een 

rode ovaal aangeduid in Figuur 212. De massa van de biomassa zal afnemen als gevolg van de 

verdamping van het water. 
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Figuur 212: Indicatie van de relatieve reactiewarmte m.b.v. differentiële scanning calorimetrie (DSC) curven 

voor cellulose, hemicellulose en lignine [Yang et al., 2007] 

2.3.3.2.2. Nagaande droging en intermediaire opwarming 

Bij een verdere toename van de temperatuur tot ongeveer 160°C wordt nu ook het fysisch gebonden 

water langzaam vrijgegeven, totdat de biomassa praktisch volledig vochtvrij is. De dampen die hierbij 

worden gevormd, worden gekenmerkt door een endotherme reactie als gevolg van het breken van 

de bindingen en de verdampingswarmte (Figuur 212).  

2.3.3.3. Pyrolytische decompositie  

Wanneer de temperatuur 180°C bereikt, beginnen de complexe polymeren – cellulose, hemicellulose 

en lignine – af te breken (Figuur 213) en wordt een mengsel van nietcondenseerbare en 

condenseerbare dampen afgegeven. De condenseerbare dampen bevatten voornamelijk water, 

azijnzuur, methanol, aceton en fenolen [Tumuluru et al., 2010; Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 1987]. 

Tussen 200°C en 300°C zijn de vluchtige stoffen voornamelijk van hemicellulose afkomstig. De 

ontleding van hemicellulose kan in twee reactiestappen worden samengevat. In de eerste stap 

verandert de suikerstructuur als gevolg van depolymerisatie. Deze stap vindt plaats bij temperaturen 

tot 250°C en gaat gepaard met een heel laag massaverlies. De tweede reactiestap bestaat uit 

ontledingsreacties en vindt plaats bij hogere temperaturen met een groter massaverlies. Hier worden 

char, waterdamp, koolstofmonoxide, koolstofdioxide en licht vluchtige stoffen zoals 

carbonylverbindingen gevormd [Muinonen et al., 2012].  
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Tussen 280°C en 320°C begint de ontbinding van cellulose. Dit is slechts een smal 

temperatuursgebied. Voor de juistheid moet worden opgemerkt dat cellulose eerst tot levoglucosan 

omvormt bij hoge temperatuur en zich dan ontbindt in vluchtigere componenten. De ontbinding van 

cellulose wordt gekenmerkt door een endotherme reactie en wordt met een groene ovaal op Figuur 

212 aangeduid. 

Bij temperaturen boven de 400°C worden de minder vluchtige componenten, nog steeds aanwezig in 

de overblijvende vaste char, geleidelijk verdreven uit het resterende materiaal dat afkomstig is van 

lignine. Hierbij wordt een vast product gevormd met een hoger gefixeerd koolstofgehalte en een 

lager vluchtig koolstofgehalte. De ontbinding van lignine gebeurt over een groter 

temperatuursgebied – beginnend bij 180°C  en verloopt in verschillende stappen.  

Indien de temperatuur de 600°C overstijgt, zullen de primaire condenseerbare componenten, 

aanwezig in de gasfase, krakings en polymerisatiereacties ondergaan. Tot slot zal dit resulteren in 

een lagere opbrengst aan bioolie [Dahmen et al., 2010; Tumuluru et al., 2010]. 

2.3.3.4. Koelingsfase 

Tijdens deze fase wordt de temperatuur terug op kamertemperatuur (25°C) gebracht voor de 

verdere verwerking of opslag. Hier vindt geen gewichtsverlies plaats. 

 

Figuur 213: Gedetailleerde TGA curven met enkel het gewichtsverlies voor cellulose, hemicellulose en 

lignine [Jumat, 2012] 
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2.3.4. Producten van een thermochemische omzetting  

De toepassing van warmte op biomassa, in een inerte omgeving, kan leiden tot diverse 

thermochemische reacties. Deze reacties resulteren in de productie van een aantal eindproducten en 

kunnen in drie groepen worden onderverdeeld. Afhankelijk van hun aggregatietoestand op 

atmosferische druk en kamertemperatuur onderscheid men een vast residu (char), condenseerbare 

dampen (bioolie of teer) en nietcondenseerbare gassen. Dit wordt voorgesteld in Figuur 214.  

 

Figuur 214: Producten na de torrefactie van biomassa [Bergman et al., 2005] 

 

De samenstelling en de opbrengst van deze producten kunnen variëren, omdat deze afhankelijk zijn 

van de voeding en de procesparameters. In het bijzonder zal de opwarmingssnelheid en de 

temperatuur een grote invloed uitoefenen op de opbrengsten. Tabel 23 bevat een overzicht waarin 

de gemiddelde opbrengsten van de producten voor verschillende pyrolysetechnologieën worden 

voorgesteld [van de Weerdhof, 2010]. Dit kan eveneens door Figuur 215 worden gevisualiseerd. 
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Tabel 23: Overzicht van de opbrengsten aan char, condenseerbare dampen en nietcondenseerbare gassen 

voor verschillende pyrolysetechnologieën [Bridgwater, 2012] 

Technologie Char (gew%) Bioolie (gew%) Gas (gew%) 

Milde pyrolyse 

(torrefactie) 
75  80 0  5 20 

Trage pyrolyse 

(carbonisatie) 
35 30 35 

Snelle pyrolyse 

(liquefactie) 
12 75 13 

Vergassing 10 5 85 

 

 

Figuur 215: Opbrengsten aan char, condenseerbare dampen (organische stoffen en water) en niet

condenseerbare gassen voor verschillende thermische omzettingen van biomassa [Bridgwater, 2012] 

 

2.3.4.1. Char 

Het vaste materiaal, dat na pyrolyse wordt verkregen, krijgt de algemene term char toegewezen. 

Char bestaat voornamelijk uit een poreuze koolstofstructuur, maar is vaak ook vervuild met een 

minerale fractie en grote fracties aan waterstof en zuurstof. Een onderscheid wordt gemaakt tussen 

houtskool (charcoal), biochar, actieve kool en getorreficeerde biomassa [van de Weerdhof, 2010].  
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De char, geproduceerd via trage pyrolyse, wordt aangeduid als houtskool indien het als brandstof of 

als reducerend middel in sommige metallurgische smelttoepassingen wordt gebruikt. Hier wordt 

houtskool boven steenkool gekozen vanwege zijn lager asgehalte [Antal and Grønli, 2003]. Biochar 

verwijst naar de char die als bodemverbeteraar wordt ingezet. De eigenschappen van de bodem 

worden verbeterd door een stijgende vruchtbaarheid, toenemende gewasopbrengsten, betere pH, 

verhoogde microbiële activiteit, verbeterde retentiecapaciteit van het grondwater, het vasthouden 

van nutriënten, … etc. [Lehmann et al., 2006]. Char dat via trage pyrolyse – vergelijkbaar met die van 

de conventionele houtskool – of via snelle pyrolyse wordt geproduceerd, kan worden ingezet als 

actieve kool. Actieve kool wordt gebruikt als adsorbens voor gasvormige en in water aanwezige 

onzuiverheden [Major et al., 2009]. Tot slot is de getorreficeerde biomassa een variant van char die 

op lagere temperaturen en met een kortere verblijftijd wordt geproduceerd en bezit superieure 

eigenschappen in vergelijking met ruwe biomassa (zie paragraaf 2.3.6.) [Ciolkosz and Wallace, 2011]. 

2.3.4.2. Condenseerbare dampen/bioolie/teer 

Bioolie, ook vaak aangeduid als teer, vertegenwoordigt de vloeibare fase bij kamertemperatuur, 

hoewel ze gasvormig is bij pyrolysetemperatuur. Het teergehalte bestaat uit een waterige fase en 

een wateronoplosbare fase en kan onderverdeeld worden in drie subklassen: reactiewater, 

organische verbindingen en lipiden (Figuur 214). Deze laatste subgroep is geen echt reactieproduct, 

maar omvat inerte componenten die verdampen onder de pyrolyse omstandigheden. Bioolie kan 

een bruine tot zwarte kleur hebben afhankelijk van de elementaire samenstelling en een molair 

gewicht in de orde van een cellulosemonomeer. Het heeft een dichtheid tot 1200 kg/m³ en een 

viscositeit tussen 0,010 Pa.s en 1 Pa.s, afhankelijk van de waterinhoud en de samenstelling van de 

bioolie [Muinonen et al. 2012; van de Weerdhof, 2010; Venderbosch and Prins, 2010].  

2.3.4.3. Nietcondenseerbare gassen 

Nietcondenseerbare of permanente gassen zijn gassen die overblijven na het uitvoeren van een 

condensatiestap op de reactiedampen. Na deze stap kan de bioolie van de permanente gassen 

worden gescheiden. De gassen hebben een molair gewicht lager dan 100 g/mol en een samenstelling 

die wordt bepaald door de pyrolysetemperatuur en de temperatuur waarop de dampen worden 

gecondenseerd. Bij lage reactietemperaturen – zoals bij torrefactie – bestaan de gassen voornamelijk 

uit koolstofmonoxide en koolstofdioxide, terwijl hogere temperaturen resulteren in hoger methaan 

en waterstofgehalte. [Bergman et al., 2005; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

1987; van de Weerdhof, 2010; Wang et al., 2005].  
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2.3.5. Kinetiek en reactiemodellen 

2.3.5.1. Massa en energiebalans 

Een typische massa en energiebalans voor de torrefactie van houtachtige biomassa wordt 

weergegeven in Figuur 216. Hierbij kan de opbrengst en de kwaliteit sterk variëren bij verschillende 

procesomstandigheden. Het evenwicht van de reactie favoriseert de aanwezigheid van char, dampen 

en gassen boven de biomassa. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de hoeveelheid 

gefixeerde koolstof in de char relatief onafhankelijk is van de intensiteit van de reactie. Zo kan de 

intensiteit van de reactie toenemen door een stijgende reactietemperatuur, een langere verblijftijd 

of beiden [Antal and Grønli, 2003]. 

 

Figuur 216: Voorbeeld van een massa en energiebalans voor torrefactie van droge wilg bij een temperatuur 

van 300°C en een reactietijd van 10 min [Prins et al., 2006] 

2.3.5.2. Reactiekinetiek 

Bij pyrolyse kan de snelheid waarmee de massa van de vaste stof afneemt en waarmee producten 

(dampen en gassen) worden gevormd, meestal worden beschreven in functie van de mate waarin de 

reactie verloopt. Deze globale vergelijking wordt weergegeven in vergelijking 1.  

��
��

 � ���� ���� 
(1) 

  

Met � de gereageerde fractie van een monster of pseudocomponent, � de reactietijd, ���� de 

reactiesnelheidsconstante in functie van de temperatuur en ���� een continue functie die de 

afhankelijkheid van de reactiesnelheid uitdrukt in functie van de conversie. 
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De dimensieloze � wordt gedefinieerd als een verhouding waarbij de hoeveelheid omgezette 

biomassa (droog en asvrij) wordt vergeleken met de maximale hoeveelheid massa, dat verdwenen is 

na een bepaalde periode en waarbij alleen char als vast product overblijft. De waarde van � zal 

toenemen van 0 (ongereageerde biomassa) naar 1 (char). Dit wordt weergegeven in vergelijking 2. 

� �  
�� �  �

�� � ��
 (2) 

  

Met �� de initiële vaste massa, � de vaste massa op een gegeven tijdstip t en �� de vaste massa 

nadat geen massaverlies meer waarneembaar is en dus gelijk aan de uiteindelijke massa van het 

charproduct. Merk op dat �� sterk afhankelijk is van de reactiecondities. 

Om de invloed van de temperatuur op de reactiesnelheidsconstante � te kunnen beschrijven, wordt 

gebruik gemaakt van de Arrheniusvergelijking. Dit wordt weergegeven in vergelijking 3. 

� � � �
� ��
� �  

(3) 

  

Met � de preexponentiële factor, �� de activatieenergie, � de universele gasconstante en � de 

reactietemperatuur. 

De globale vergelijking (1) kan worden uitgeschreven, indien ���� door �1 � ��� wordt vervangen. 

Over het algemeen wordt een eerste orde reactie verondersteld (� � 1). Bijlage 1 omvat alle 

mogelijke invullingen voor ����, maar hier wordt niet verder op ingegaan [Fanfei et al., 2007]. De 

uitgeschreven globale vergelijking wordt weergegeven in vergelijking 4. 

��
��

 � � �
� ��
� �  �1 � ���  

(4) 

  

Met �1 � �� de overgebleven fractie aan materiaal in het monster en � de reactieorde. 

Door het feit dat pyrolyse een heterogeen proces is, bestaan een aantal grote bedenkingen 

betreffende de toepasbaarheid van deze homogene reactietheorie. Omdat de activatieenergie (��) 

afhankelijk is van de experimentele omstandigheden en deze variëren, bestaat in feite geen echte 

geactiveerde toestand. Hierdoor zal de Arrheniusvergelijking niet van toepassing zijn en/of zal de 

veronderstelling dat de reactiesnelheid evenredig is met het ongereageerde materiaal niet gelden. 

Desondanks, hebben veel voorgaande onderzoeken de reactiesnelheidscoëfficiënten geëvalueerd 

met behulp van de bepaling van de preexponentiële factor (�) en de activatieenergie (��) volgens 
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de Arrheniusvergelijking. Doordat de experimentele resultaten met elkaar kunnen vergeleken 

worden, lijkt deze theorie zelfbestendigend [White et al., 2011]. 

Bij de experimentele bepaling van de reactiekinetiek –de preexponentiële factor, de 

activeringsenergie en de reactieorde – kunnen variaties worden geconstateerd. Deze variaties 

kunnen het gevolg zijn van de natuurlijke variatie in de samenstelling van de biomassa, een verkeerd 

reactiemodel, meetfouten, een onvolledige massabalans, beperkende massa en warmteoverdracht, 

katalytische effecten, … etc. [Wang et al., 2005; Grønli et al., 1999; Williams and Bessler, 1996]. 

2.3.5.3. Reactiemodellen 

De omzetting van biomassa naar zijn producten wordt gemodelleerd door een kinetisch 

reactieschema. Het mechanisme van pyrolyse en torrefactie wordt verondersteld nauw met elkaar 

verbonden te zijn, hoewel de verschillende werkingstemperaturen en opwarmingsnelheden de 

vorming van de producten en het reactiepad beïnvloeden. Omdat de pyrolysekinetiek de basis vormt 

voor de beschrijving van torrefactie, geeft dit een eerste inzicht in de torrefactiekinetiek. Aangezien 

beide processen een gas, een condenseerbare fractie en char vormen, wordt er geen onderscheid 

gemaakt tussen trage en snelle pyrolyse. Toch zullen de opbrengsten en de compositie verschillend 

zijn [van der Stelt, 2011]. 

De thermische degradatie van biomassa is een complex proces door de talrijke complexe chemische 

reacties, zoals decarboxylatie, condensatie, kraken en polymerisatie. Deze complexiteit brengt veel 

verschillende reactiemodellen met zich mee. Meestal worden vereenvoudigde kinetische modellen 

toegepast om de reactiviteit en de kinetiek te bepalen en te beschrijven [van der Stelt, 2011, White 

et al., 2011].  

Oorspronkelijk werden veel van deze modellen ontwikkeld om alleen het gedrag van pure cellulose 

tijdens de pyrolyse te beschrijven, omdat dit de meest voorkomende component is in hout. Meer 

recente modellen zijn aangepast om verschillende soorten voedingen te kunnen verwerken. De 

samenstelling van de voeding kan worden weergegeven met behulp van drie modelsoorten. In deze 

modellen worden de bronnen zoals hout en biomassa vervangen door een mengsel van cellulose, 

hemicellulose en lignine. Omdat de productsamenstelling, van eenzelfde soort voeding varieert met 

de temperatuur, de opwarmingssnelheid en de verblijftijd, bestaan twee manieren om met deze 

variaties om te gaan, namelijk de introductie van secundaire reacties en het gebruik van meerdere 

concurrerende reacties. Enkele voorbeelden van kinetische reactieschema’s voor zowel cellulose, 

hemicellulose, lignine als de totale biomassa worden hieronder besproken [Van de Weerdhof; van 

der Stelt, 2011, White et al., 2011]. 
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2.3.5.3.1. Globaal éénstapsreactiemodel  

Door middel van een vereenvoudigd éénstapsreactiemodel kan de snelheid van het massaverlies van 

een vast substraat zoals cellulose beschreven worden (Figuur 217). Secundaire reacties worden hier 

genegeerd, waardoor de toepasbaarheid van dit model wordt beperkt. Dit reactiemodel is niet 

geschikt om meer complexe materialen zoals biomassa te beschrijven, wegens een gebrek aan 

flexibiliteit om de effecten, die de variërende bestanddelen met zich meebrengen, in rekening te 

brengen [Antal et al., 1998].  

 

Figuur 217: Globaal éénstapsreactiemodel voor cellulose pyrolyse [Repellin et al., 2010] 

2.3.5.3.2. Competitieve reactiemodellen 

Een ingewikkelder reactiemodel wordt voorgesteld door Broido [Broido & Weinstein, 1972]. Hierbij 

wordt een intermediaire anhydrocellulose of een actieve vorm van cellulose op een irreversibele 

manier gevormd, dat vervolgens in concurrerende, onomkeerbare reacties wordt omgezet en op hun 

beurt char en condenseerbare dampen (tar) vormen [Broido & Weinstein, 1972; White et al., 2011]. 

Dit wordt weergegeven in Figuur 218. Het gevormde char kan tot slot nog een aantal onomkeerbare 

reacties ondergaan, waarbij opeenvolgende chars en vluchtige stoffen (condenseerbare dampen en 

nietcondenseerbare gassen) worden gevormd. 

 

Figuur 218: Broido model voor cellulose pyrolyse, waarbij CA, CB en CC duiden op de opeenvolgende fracties 

van de chars A, B en C, die samen met de bijhorende vluchtige stoffen (vols)  worden geproduceerd [White et 

al., 2011] 

Een vereenvoudigde vorm van het Broido model is het BroidoShafizadeh reactiemodel en wordt 

weergegeven in Figuur 219. Dit model berust op hetzelfde principe als het Broido reactiemodel, 

maar de daaropvolgende omzettingen van de char worden hier niet langer beschouwd. 
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Figuur 219: BroidoShafizadeh model voor cellulose pyrolyse [Mamleev et al., 2007; Várhegyi et al., 1997] 

Het BroidoShafizadeh reactiemodel wordt verder vereenvoudigd door het weglaten van de 

geactiveerde cellulosestap, aangezien dit geen snelheidsbepalende stap is. Dit wordt weergegeven in 

Figuur 220. 

 

Figuur 220: Gewijzigde BroidoShafizadeh model voor cellulose pyrolyse [Di Blasi, 1998] 

Di Blasi en Lanzetta introduceren een tweestapsreactiemodel voor de trage pyrolyse van 

hemicellulose (xylan), en wordt weergegeven in Figuur 221. Twee competitieve reacties worden 

gevormd, waarbij de ene vluchtige componenten (gassen en condenseerbare dampen) oplevert en 

de andere intermediaire producten. Deze intermediairen worden dan verder omgezet tot de vorming 

van char en additionele vluchtige stoffen [Di Blasi and Lanzetta, 1997]. 

 

Figuur 221: Di BlasiLanzetta model voor hemicellulose pyrolyse [Di Blasi and Lanzetta, 1997] 

Een algemeen reactiemodel waarin biomassa door drie onafhankelijke, irreversibele reacties wordt 

omgezet, wordt weergegeven in Figuur 222. Hierbij worden geen intermediaire producten gevormd. 

 

Figuur 222: Concurrerend reactiemodel voor biomassa pyrolyse [Di Blasi, 1998] 
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Een variant van het voorgaande reactiemodel wordt voorgesteld in Figuur 223. Dit model houdt 

rekening met de vorming van water (dehydratatie) in combinatie met gasvormende reacties en de 

kraking van condenseerbare dampen met de vorming van secundaire tars, gassen en water. 

 

Figuur 223: Gewijzigd concurrerend reactiemodel voor biomassa pyrolyse met inbegrip van dehydratatie en 

secundaire kraking van de condenseerbare dampen [Chan et al., 1988; van der Stelt, 2011] 

Een tweede variant van het reactiemodel maakt het mogelijk om char te vormen uit secundaire 

gasfasereacties (Figuur 224). Het model omvat zowel de kraking van condenseerbare dampen als 

repolymerisatiereacties [van der Stelt, 2011].  

 

Figuur 224: Gewijzigd concurrerend reactiemodel voor biomassa pyrolyse met inbegrip van secundaire 

kraking van de condenseerbare dampen en repolymerisatie [Di Blasi et al., 1999; van der Stelt, 2011] 

2.3.5.3.3. Pseudocomponenten modellen 

Wanneer biomassa gedifferentieerd wordt in een aantal pseudocomponenten kan een reactiemodel 

worden opgesteld waarbij de omzetting van de individuele pseudocomponenten, zoals cellulose, 

hemicellulose en lignine met verschillende snelheden plaatsvinden zonder enige interactie tussen 

deze reactiesnelheden. Deze reacties kunnen dan ook afzonderlijk worden gemodelleerd. 

Koufopanos heeft een model voorgesteld waarbij de individuele reacties verlopen volgens het 

BroidoShafizadeh model (Figuur 225). De uitzondering hierop is dat de vorming van 

condenseerbare dampen en nietcondenseerbare gassen aan elkaar gekoppeld zijn [Di Blasi et al., 

1999]. 
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Figuur 225: Koufopanos model voor biomassa pyrolyse [Di Blasi, 1998] 

Een variant kan zijn dat cellulose volgens het BroidoShafizadeh reactiemodel reageert (Figuur 219), 

hemicellulose volgens het Di BlasiLanzetta reactiemodel (Figuur 221) en lignine volgens het globale 

éénstapsreactiemodel (Figuur 217). Deze soort van modellen zouden de verschillen tussen hard en 

zacht hout pyrolysereacties kunnen verantwoorden, maar eveneens andere type biomassa’s dan 

hout [Repellin et al., 2010]. 

2.3.6. Eigenschappen van de getorreficeerde biomassa 

De getorreficeerde biomassa moet aan een aantal eigenschappen voldoen, betreffende de calorische 

waarde, vochtgehalte, deeltjesgrootteverdeling, mineralen, oppervlak, poriëngrootteverdeling, … dit 

afhankelijk van de beoogde toepassing van het product.  

De belangrijkste kenmerken, die zorgen voor een duidelijke verandering van de biomassa, worden in 

Tabel 24 samengevat en in de volgende subparagrafen kort beschreven. 

Tabel 24: Producteigenschappen van hout, steenkool, getorreficeerde biomassa en getorreficeerde pellets 

[Ronsse et al., 2012] 

Eigenschap Hout Steenkool Getorreficeerde 

biomassa 

Getorreficeerde 

pellets 

O/C 0,7 0,1 0,6 0,6 

H/C 1,5 0,8 1,3 1,3 

Vochtgehalte (gew%) 35 1020 3 3 

Bulkdichtheid (kg/m³) 500 700 300 800 

Energie bulkdichtheid (GJ/m³) 6 17 4,5 15 

Vermaalbaarheid (KWe/MWth) 30 / 3 3 
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2.3.6.1. Fysieke verschijning 

Het uiterlijk van de getorreficeerde biomassa wordt gekenmerkt door een zwart/grijze kleur in 

vergelijking met de typische bruine, houtachtige kleur van de ruwe biomassa (Figuur 226). 

 

Figuur 226: Visuele vergelijking tussen ruwe biomassa en getorreficeerde biomassa/char [GREENHOUSE 

CANADA, 2012] 

Met behulp van een elektronenmicroscoop (SEM – Scanning Electron Microscope) kan een 

gedetailleerde voorstelling van de uiterlijke verschillen tussen de oorspronkelijke en getorreficeerde 

biomassa worden weergegeven. Dit wordt voorgesteld in Figuur 227, waarop men een grotere 

porositeit van het materiaal bij een toenemende temperatuur opmerkt.  

 

Figuur 227: SEMfoto (x 500 vergroting) van (a) ruw hout en getorreficeerd hout bij torrefactietemperaturen 

van (b) 220°C, (c) 250°C en (d) 280°C. ( Partikelgrootte > 150 µm en reactor verblijftijd = 1 uur) [Chen et al., 

2011] 
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2.3.6.2. Energiedensiteit  

De behandelde biomassa zal een hogere energiedichtheid van ongeveer 30% meer energie per 

massaeenheid hebben, aangezien de getorreficeerde biomassa nog 7080% van het oorspronkelijke 

gewicht bevat met behoud van 8090% van de oorspronkelijke energie. Dit is te wijten aan de 

ontgassing van de laag energetische, vluchtige verbindingen en de ontsnapping van vocht 

[Dhungana, 2011; Muinonen, 2012]. 

De energiedensiteit van de getorreficeerde biomassa kan een waarde van 4,6 GJ/m³ behalen, in 

vergelijking met een bulkenergiedichtheid van 5,8 GJ/m³ voor onbewerkt hout. Door middel van een 

verdichtingsproces, zoals pelletiseren of briketteren, kan de energiedichtheid van de pellets van de 

getorreficeerde biomassa nog hogere waarden aannemen, tussen 14,9 GJ/m³ en 18,4 GJ/m³ [Kiel, 

2007]. 

2.3.6.3. Vermaalbaarheid 

De vermaalbaarheid van de biomassa kan door middel van torrefactie significant worden verhoogd  

als gevolg van een wijziging in zijn moleculaire structuur  waardoor de bestaande problemen bij het 

malen van onbehandelde biomassa in een kolengestookte elektriciteitscentrale worden overwonnen 

[Bergman et al., 2005; Muinonen, 2012]. 

2.3.6.4. Hydrofobiciteit 

Gedurende de torrefactie heeft de biomassa zijn hydrofiele eigenschappen ingeruild voor hydrofobe 

eigenschappen. Dit wil zeggen dat het praktisch geen vocht meer absorbeert of dat het percentage 

aan vochtgehalte daalt. Tijdens de torrefactie worden de hydroxylgroepen van de hemicellulose 

verwijderd. Samen met de vorming van nieuwe onverzadigde structuren – eveneens nietpolair – 

verlaagt het vermogen van de biomassa om waterstofbruggen met water te vormen. Deze 

eigenschap zorgt voor een betere opslag van het materiaal met een grotere weerstand tegen 

zelfontbranding, fysieke ontleding en biologische afbraak vanwege een reducerende schimmelgroei 

en microbiële activiteit. Het evenwichtsvochtgehalte van de getorreficeerde biomassa is heel laag en 

bedraagt tussen 1% en 3% [Bergman, 2005; Dhungana, 2012; Lipinsky et al., 2002]. 
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2.3.6.5. O/C en H/Cratio 

Het gefixeerde koolstofgehalte van de getorreficeerde biomassa is hoog en kan variëren van 25% tot 

40%, afhankelijk van de reactietemperatuur en de reactietijd. Omdat ook het asgehalte heel laag is, 

maakt dit het getorreficeerde hout een aantrekkelijk reducerend agens [Bergman et al., 2005].  

Daarnaast wordt de O/Cverhouding gereduceerd door een verlaging in het zuurstofgehalte. Deze 

lagere waarde maakt de getorreficeerde biomassa (char) geschikt voor vergassing [Prins, 2005].  

2.3.6.6. Verbrandingseigenschappen 

Als gevolg van het lagere vochtgehalte neemt de ontsteking van de getorreficeerde biomassa minder 

tijd in beslag. Daarnaast zal het ook langer branden als gevolg van het hoger gefixeerd 

koolstofgehalte in vergelijking met ruwe biomassa [Bridgeman et al., 2008]. Vervolgens kan de 

torrefactie ook de stookwaarde van de biomassa verhogen van 17,7 MJ/kg tot 20,4 MJ/kg [Kiel, 

2007]. Naast zijn hogere stookwaarde, zal de getorreficeerde biomassa ook minder rook produceren 

wanneer het brandt. Dit komt doordat de vluchtige stoffen, die de rook veroorzaken, verdreven zijn 

tijdens het torrefactieproces en omdat de biomassa droger is [Nachenius et al., 2012]. Het verlies van 

deze vluchtige stoffen leidt in een volgende verbrandingsstap tot een lager emissiegehalte in termen 

van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), … etc. [Muinonen et al., 2012].  

2.3.7. Invloed van de operationele parameters op de productopbrengsten 

Het rendement van de pyrolyse of torrefactie kan beïnvloed worden door een aantal belangrijke 

operationele parameters, waaronder de torrefactietemperatuur, de verblijftijd, de druk, de 

opwarmingssnelheid, … etc. Daarnaast kan ook de deeltjesgrootte van de biomassa, de porositeit, de 

thermische geleidbaarheid, de warmtecapaciteit, … etc. de snelheid van warmteoverdracht naar en 

binnen de biomassa beïnvloeden, omdat deze factoren voortdurend veranderen wegens structurele, 

fysische en chemische veranderingen van het materiaal naarmate het proces vordert. Enkel de 

belangrijkste parameters worden hieronder kort besproken. 

2.3.7.1. Deeltjesgrootte 

De deeltjesgrootteverdeling van de voeding kan invloed uitoefenen op de reactievordering. Zo zullen 

grote partikels een verlaagde interne opwarmingssnelheid ondervinden, die de totale reactie 

belemmeren, en zullen kleine partikels veel sneller worden gepyrolyseerd. Een nauwe 

deeltjesgrootteverdeling – met een minimaal verschil tussen de kleinere en de grotere deeltjes – zal 

zorgen dat de mate van pyrolyse voor alle deeltjes uniform is gedurende een bepaalde 

reactorverblijftijd. 
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2.3.7.2. Temperatuur 

Zoals eerder aangehaald, wordt torrefactie in een temperatuursbereik van 200°C tot 300°C 

uitgevoerd, waar vooral de degradatie van de minst stabiele hemicellulose component plaatsvindt. 

Bij hogere temperaturen, tijdens de trage en snelle pyrolyse, zullen ook cellulose en lignine worden 

omgezet. Hier worden meer condenseerbare dampen en nietcondenseerbare gassen geproduceerd, 

ten koste van de opbrengst aan char. Bij temperaturen rond 500°C wordt over het algemeen de 

maximale hoeveelheid bioolie bereikt,  aangezien secundaire reacties de neiging hebben om de 

opbrengst aan bioolie te verminderen bij hogere temperaturen [Bridgwater, 2012; Nachenius et al., 

2012]. Dit wordt aangetoond in Figuur 228. 

 

Figuur 228: Variatie in de opbrengst aan char, condenseerbare dampen (organics) en nietcondenseerbare 

gassen met toenemende temperatuur tijdens de pyrolyse[Bridgwater, 2012] 

2.3.7.3. Verblijftijd  

Het is belangrijk om de biomassa gedurende een bepaalde tijd in de reactor te houden, zodat er 

voldoende opwarming kan plaatsvinden en de reacties kunnen doorgaan totdat de gewenste 

omzetting is bereikt. De trage pyrolyse van hout tot houtskool kan enkele dagen in beslag nemen. Bij 

snelle pyrolyse liggen de verblijftijden veel lager. Opdat voldoende ontgassing (devolatilisatie) bij de 

snelle pyrolyse zou plaatsvinden, zal de verblijftijd van kleinere partikels kleiner zijn dan de 

verblijftijd van grotere partikels. Deze zijn in de grootteorde van 25 s voor de kleinere deeltjes 

(kleiner dan 2 mm) tot 220 s voor de grotere deeltjes (kleiner dan 15 mm) [Wang et al., 2005).  
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2.3.7.4. Druk 

Torrefactie en pyrolyse vindt plaats nabij atmosferische druk. De productie aan char wordt bevorderd 

door een stijgende druk, hoewel de kwaliteit van de getorreficeerde biomassa op vlak van 

koolstofgehalte praktisch onveranderd blijft in een drukbereik tot 4 MPa [Wannapeera and 

Worasuwannarak, 2012]. Pyrolyse onder verlaagde druk zorgt voor een lagere opbrengst aan char, 

maar een hogere opbrengst aan condenseerbare dampen [Bridgwater et al., 1999].  

2.3.7.5. Temperatuursgradiënt 

Snelle pyrolyse wordt gekenmerkt door hoge opwarmingssnelheden, lage dampverblijftijden en een 

maximalisatie aan condenseerbare dampen. Bij trage pyrolyse gebeurt de opwarming veel trager en 

is dus veel minder van belang. Toch moet de warmteoverdracht binnen de biomassa nog steeds 

efficiënt verlopen, zodat alle partikels een vergelijkbare reactie ondergaan. Desondanks, zal het 

oppervlak van de partikels een grotere mate van pyrolyse ondergaan dan het inwendige van de 

partikels. Omdat torrefactie gebruik maakt van lagere temperaturen en doordat de drijvende kracht 

van de temperatuur tussen de warmtebron en de biomassa beperkt kan zijn, moet opgepast worden 

met een limiterende warmteoverdracht [Nachenius et al., 2012].  

2.3.7.6. Katalysator 

Tijdens torrefactie en trage pyrolyse worden over het algemeen geen katalysatoren gebruikt. Toch 

vertoont het anorganische materiaal in de biomassa katalytische activiteit, in het bijzonder de alkali 

en aardalkalimetalen [Patwardhan et al., 2010]. 

Katalysatoren (bvb. overgangsmetalen zoals Cu, Fe en hun zouten, zeoliet katalysatoren zoals ZSM5, 

zeoliet Y, zeoliet β, etc.) worden wel ingezet tijdens snelle pyrolyse met als doel de bijkomende, 

gewenste chemische omzettingsreacties tijdens pyrolyse te realiseren, de fysische en chemische 

stabiliteit van de bioolie te verhogen, de opbrengst van de componenten binnen de bioolie te laten 

toenemen, etc [Edya et al., 1993, Mullen et al., 2011]. Daarnaast kunnen katalysatoren ook in de 

nabehandeling worden ingezet om de samenstelling van de bioolie op te waarderen [Venderbosch 

and Prins, 2010]. 
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3. MATERIAAL EN METHODE 

3.1. MATERIAAL 

3.1.1. Biomassa 

3.1.1.1. Soort 

Het type biomassa, dat tijdens de experimenten wordt behandeld, is dennenhout, namelijk BEMAP 

Pine number 6. Het dennenhout heeft een vochtgehalte van 9,11% en een asgehalte (op droge basis) 

van 0,25%.  

Het dennenhout is afkomstig van het bedrijf BEMAP Houtmeel BV. BEMAP Houtmeel B.V., gelegen in 

Bemmel (Nederland), levert het natuurlijk materiaal – zowel houtmeel als houtsnippers  dat 

uitsluitend FSCgecertificeerd is. Met behulp van geavanceerde machines kan het houtmeel zowel 

grof als fijn worden geleverd (3 tot ± 10 mm blokjes) en dit met een constante kwaliteit [BEMAP 

Houtmeel B.V., 2013]. 

3.1.1.2. Deeltjesgrootte 

De experimenten worden met vijf verschillende partikelgroottes uitgevoerd en elk van deze 

experimenten worden vijfmaal herhaald, met uitzondering van de deeltjes van 1,5 mg waarbij vier 

extra experimenten worden uitgevoerd en de deeltjes van 20 mg die slechts driemaal worden 

herhaald (Tabel 31). In paragraaf 3.2. wordt het gebruik van de verschillende partikelgroottes in 

meer detail uitgelegd.  

Tabel 31: Overzicht van de verschillende partikelgroottes, toegepast in de uitgevoerde experimenten, en het 
aantal uitgevoerde experimenten 

Partikelmassa (mg) Aantal experimenten 

0,1 5 

0,5 5 

1,5 5 + 4 

5,0 5 

20 3 
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3.1.2. Simultaan thermisch analysetoestel (TGDSC) 

Het dennenhout wordt met behulp van een SENSYS evo TGDSC (Setaram) behandeld en onderzocht 

(Figuur 31). Het toestel biedt de meest precieze DSCsensor samen met een symmetrische 

microbalans waardoor een gecombineerd TGDSCsysteem met ongeëvenaarde prestaties wordt 

verkregen. Beide meetsensoren kunnen zowel onafhankelijk als gelijktijdig worden bediend, zonder 

afbreuk te doen aan de prestaties [SETARAM Instrumentation, 2013].  

Via het toestel wordt een thermogravimetrische analyse uitgevoerd en het massaverlies van de 

biomassa met een resolutie van 0,1 µg gedetecteerd. Het monster wordt in de platinakroes 

geplaatst, waar eveneens de temperatuur wordt gemeten. Zowel het monster als de referentie 

worden binnen hetzelfde caloriemetrische blok (symmetrische oven) opgewarmd, waardoor het 

Buoyancy effect
1
 wordt gecompenseerd. Helium wordt als draaggas gebruikt met een debiet van 20 

ml/min en er wordt gedurende 30 min gespoeld  vooraleer het programma van start gaat  om een 

inerte atmosfeer te creëren. Bij de omgevingstemperatuur (25°C) wordt het programma gestart en 

pas bij 365,15 K (92°C) begint het programma de resultaten op te meten tot de maximale ingestelde 

temperatuur van bvb. 1073,15 K (800°C) is bereikt. De thermische ontleding wordt met behulp van 

een trage opwarmingssnelheid (< 30°C/min) uitgevoerd om mogelijke limiteringen van warmte en 

massaoverdracht tot een minimum te brengen [Di Blasi et al., 2002]. Indien nieuwe experimenten 

met gewijzigde procesomstandigheden plaatsvinden, moet steeds een blanco worden uitgevoerd om 

de meetfouten van het TGADSCtoestel te verwaarlozen. Tot slot moet tussen alle experimenten 

een char burn worden uitgevoerd, waardoor het resterend char uit de kroes wordt verbrand. De 

belangrijkste specificaties van de SENSYS evo TGDSC bevinden zich in Tabel 32. 

Tabel 32: Specificaties van de SENSYS evo TGDSC 

Specificaties 

Min. Temperatuur 120°C 

Max. Temperatuur 830°C 

Inert gas Helium 

Debiet 20 ml/min 

Opwarmingssnelheid 0,01  30 °C/min 

Type kroes platina (Pt) 

Capaciteit kroes 150 µl (maximum ± 20 mg dennehout) 

Software CALISTO 

                                                             
1
 Buoyancy effect of drijfvermogen is het rijzen van een object in een fluïdum als gevolg van de lagere dichtheid 

van het object ten opzicht van het fluïdum 
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Figuur 31: Foto van de Sensys evo TGDSC [Bonsai Advanced Technologies SL, 2013] 

3.1.3. Overige benodigdheden 

3.1.3.1. Microbalans 

De monsters met diverse deeltjesmassa’s worden afgewogen met behulp van een METTLER TOLEDO 

XP6 microbalans. De nauwkeurigheid van de balans ligt op 1 µg en de maximale capaciteit bedraagt 

6,1 g. 

3.1.3.2. Manuele instrumenten 

Om de kleine biomassadeeltjes zo voorzichtig mogelijk te behandelen, worden nog een aantal andere 

benodigdheden voorzien, zoals een pincet, een spatel, een penseel en een doorzichtig plastic potje 

met deksel voor het transport van het deeltje tussen de microbalans en de TGDSC. 

  



 

Materiaal En Methode  40 

 

3.2. METHODE 

3.2.1. Instellen van een temperatuursprogramma in de SENSYS evo TGDSC 

De SENSYS evo TGDSC wordt met behulp van verschillende temperatuursprogramma’s 

geprogrammeerd. Figuur 32 toont een overzicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen niet

isotherme of lineaire temperatuursprogramma’s (5°C/min, 10°C/min en 20°C/min) in een 

temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en complex isotherme of stapsgewijze 

temperatuursprogramma’s (30°C/min) in een temperatuursbereik van 25°C tot 300°C. Afhankelijk 

van de opwarmingssnelheid en de ingestelde reactortemperatuur, zal het dennenhout met een 

kortere of langere reactorverblijftijd in de TGDSC verblijven. 

 

Figuur 32: Nietisotherme temperatuursprogramma’s met een opwarmingssnelheid van 5°C/min, 10°C/min 
en 20°C/min en complex isotherme temperatuursprogramma’s met een opwarmingssnelheid van 30°C/min 

3.2.1.1. Nietisotherm temperatuursprogramma 

Alle deeltjesgroottes (0,1mg, 0,5mg, 1,5mg, 5mg en 20mg) worden onderworpen aan het niet

isotherm temperatuursprogramma met een constante opwarmingssnelheid van 10°C/min (Figuur 

32). Deze experimenten worden minimaal drie tot vijfmaal herhaald om zo accuraat mogelijke 

resultaten te verkrijgen. Tabel 92 van Bijlage 2 toont de parameters (initiële temperatuur, eind 

temperatuur en opwarmingssnelheid) van de TGDSC, die moeten ingesteld worden om een niet

isotherm programma met een opwarmingssnelheid van 10°C/min uit te voeren. 
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Aan de hand van deze data wordt een wiskundig model ontwikkeld (paragraaf 3.2.2.), die 

onafhankelijk is van de grootte van de deeltjes en het type biomassa. Om aan te tonen dat het 

reactiemodel geschikt is om het verloop van experimenten met gewijzigde procesomstandigheden te 

voorspellen, worden twee extra nietisotherme experimenten met verschillende 

opwarmingssnelheden uitgevoerd. De ene met een opwarmingssnelheid van 5°C/min en de andere 

met een opwarmingssnelheid van 20°C/min (Figuur 32). Voor beide experimenten wordt een 

dennenhoutdeeltje van 1,5 mg gebruikt. Tabel 93 en Tabel 94 in Bijlage 2 beschrijven de 

aangepaste instellingen in de SENSYS evo TGDSC. 

3.2.1.2. Complex isotherm temperatuursprogramma 

Om aan te tonen dat het model ook in staat is om complexere processen – binnen de temperaturen 

van torrefactie  te voorspellen, worden nog twee extra experimenten uitgevoerd, maar nu met een 

opwarmingssnelheid van 30°C/min (Figuur 32). Opnieuw worden dennenhoutdeeltjes van 1,5 mg 

gekozen. In Tabel 95 en Tabel 96 van Bijlage 2 worden de gewijzigde parameters in de instellingen 

van het TGDSCtoestel weergegeven. 

3.2.1.3. Drie standaardzones 

In elk van deze temperatuursprogramma’s (Bijlage 2 en Bijlage 3) worden drie standaardzones 

onderscheiden. De eerste zone omvat de initiële opwarmingsfase en droogfase (paragraaf 2.3.3.1. en  

2.3.3.2.), de tweede zone omvat de pyrolytische decompositie (paragraaf 2.3.3.3.) en de derde fase 

omvat de koelingsfase (paragraaf 2.3.3.4.).  

3.2.2. Opstellen van een wiskundig model in Microsoft Office Excel  

Een groep van 27 experimenten, die één plantensoort, vijf partikelgroottes en vijf 

opwarmingsprogramma’s vertegenwoordigt, worden gelijktijdig met de methode van de kleinste 

kwadraten geëvalueerd gebruik makend van het model van onafhankelijke pseudocomponenten. De 

kinetische modellering, voor elk van deze componenten, gebeurt aan de hand van het vereenvoudigd 

éénstapsreactiemodel (Figuur 217). Alle experimenten kunnen dan door middel van eenzelfde set 

van kinetische parameters worden beschreven [Mészáros et al., 2004]. 

  



 

Materiaal En Methode  42 

 

Het éénstapsreactiemodel voor de drie onafhankelijke pseudocomponenten wordt in Figuur 33 

voorgesteld: 

 

Figuur 33: Pseudocomponenten model op basis van het globaal éénstapsreactiemodel voor biomassa 
pyrolyse [Repellin et al., 2010] 

We veronderstellen dat drie componenten reageren in het hout. Binnen het reactiemodel kunnen 

dus drie processen worden onderscheiden, waarbij de hemicellulose en cellulose volledig en lignine 

slechts gedeeltelijk worden ontleed binnen het temperatuursbereik van de trage pyrolyse. Dit wil 

zeggen dat alles wordt omgezet naar vluchtige stoffen en de resterende massa nietvervluchtigd 

lignine is (vergelijking 5, 6 en 7). 

�������������: ��,���� �  ��,���� � 0 (5) 

���������:  ��,��� �  ��,��� � 0 (6) 

�������:  ��,���� �  ��,���� �  �� (7) 

  

Met �� de beginmassa en �� de eindmassa. Hierbij zijn ��,���� en ��,���  gelijk aan nul en 

��,���� gelijk aan de eindmassa in de platinakroes of gelijk aan het nietvervluchtigd lignine.  

De snelheid van massaomzetting is recht evenredig met de reactieactiviteit en de hoeveelheid massa. 

Over het algemeen geldt dus: 

��

��
 � ���� . � (8) 

Of voor elk van de afzonderlijk pseudocomponenten geldt dus: 

���

��
 � ����� .  �� (9) 

Met � de pseudocomponenten, 
��
��

 de verandering van de massa in functie van de tijd (afgelezen uit 

de TGAresultaten), ���� de reactiesnelheidsconstante in functie van de temperatuur (vergelijking 3) 

en � de beginmassa van het partikel (afgewogen op de microbalans).  
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����� willen we bepalen volgens de Arrheniusvergelijking en deze bevat 2 belangrijke parameters: de 

preexponentiële factor (��) en de activatieenergie (��,�), twee parameters die kunnen variëren en 

de vorm van de TG/DTGcurven beïnvloeden. Hoewel de afzonderlijke massa’s van hemicellulose, 

cellulose en lignine niet gekend zijn, zullen ook deze parameters  aan de hand van hun 

gewichtsfracties – invloed uitoefenen op de vorm van de TG/DTGcurven.  

Voor elke pseudocomponent is een conversie α (gereageerde fractie) en een reactiesnelheid 
��

��
 

gedefinieerd. Elke pseudocomponent vormt vluchtige stoffen (Figuur 33), waardoor de totale 

reactiesnelheid een lineaire combinatie is van de reactiesnelheden van de partiële reacties, 
���

��
 

[Várhegyi, 2007]. 

�
��
��

�  � ��

�����

���

 
���

��
 (10) 

Met �����  het aantal pseudocomponenten en ��  de hoeveelheid vluchtige stoffen uit de i
de

 

pseudocomponent gevormd. 

Aan de hand van vergelijking 4 kunnen voor elk van deze pseudocomponenten eenzelfde vergelijking 

worden uitgeschreven: 

���

��
 � �� �

� ��,�
� �  �1 � ��� (11) 

 

Of 

��,� � ��,��1 �   �� �
� ��,�

� �  �1 � ��,��1� .  �� (12) 

 

Met j het aantal gemeten data binnen 1 experiment of het tijdstip waarop een meting gebeurt. 

De afzonderlijke massa’s aan hemicellulose, cellulose en lignine kunnen dan aan de hand van 

vergelijking 15 worden bepaald. Deze vergelijking is afgeleid uit de vergelijking van de dimensieloze α 

(vergelijking 2), herhaald in vergelijking 13. 

��,� �  
��,0 � ��,�

��,0 �  ��,∞
 (13) 

 



 

Materiaal En Methode  44 

 

Of 

��,���� �  ��,� �1 � ��,�� � ��,� ��,�  (14) 

��,���� �  ���� �1 � ��,�� �  ��. �����. ��,�  (15) 

 

Met � de gewichtsfractie aan hemicellulose, cellulose of lignine. 

Zodat 

�����,���� �  ������� �1 � �����,�� (16) 

����,���� �  ������ �1 � ����,�� (17) 

�����,���� �  ������� �1 � ������ �  ��. �����. �����,�  (18) 

 

En dus  

����,� �  � ��,���� �

�����

���

�����,���� � ����,���� � �����,���� (19) 

 

Met ���� de som van de drie afzonderlijke massa’s aan hemicellulose, cellulose en lignine. Merk op 

dat de gemodelleerde ���� op een bepaald tijdstip (j) gelijk zou moeten zijn aan de gemeten massa 

op datzelfde tijdstip. 

Om een model te verkrijgen, die met de data overeenkomt, moet de fout tussen de gemeten en de 

gemodelleerde waarden zo klein mogelijk zijn door gebruik te maken van de methode van de kleinste 

kwadraten: 

��� � �  ������,� � ������,��
�

�

���

 (20) 

��� � ������,� � ������,��
�

� ������,� � ������,��
�

� … � ������,� �  ������,��
�

  

 

In totaal moeten 8 variabelen worden bepaald: ����� , ��,���� , ���� , ��,��� , �����, ��,���� , ����� en 

����. �����  is gekend aangezien ����� �  ���� �  ����� � 1. Met behulp van de “oplosser” in 

Microsoft Office Excel kunnen deze variabelen worden geoptimaliseerd door SQE te minimaliseren 

en zo tot een reactiemodel te komen die de data goed representeert. 
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Merk op dat men rekening dient te houden met een aantal belangrijke opmerkingen, vooraleer de 

“oplosser” op de parameters los te laten: 

� Het is belangrijk om initiële waarden aan de modelparameters te geven, zodat de 

piekoppervlakken van de drie deelprocessen op hun verwachte plaats bevinden 

� Restricties moeten in de “oplosser” ingevuld worden, zoals ����� � ���� �  ����� � 1 en 

�����, ���� en ����� ≥ 0. 

� De berekeningen worden het best met behulp van de genormaliseerde massa’s in 

plaats van de werkelijke afgemeten massa’s uitgevoerd, zodat de resultaten – 

afkomstig van de verschillende deeltjesgrootte – makkelijker met elkaar kunnen 

vergeleken worden. 

� Het percentage aan as  aanwezig in de oorspronkelijke biomassa  moet steeds van 

de beginmassa worden afgetrokken.  

� En het percentage aan extractieven – aanwezig in de oorspronkelijke biomassa  

wordt verwaarloosd, om het aantal onbekende parameters te reduceren. 

Indien het reactiemodel voor de nietisotherme thermogravimetrische experimenten met een 

opwarmingssnelheid van 10°C/min is bepaald, wordt onderzocht of dit kinetisch model in staat is om 

het verloop van experimenten met gewijzigde operationele parameters te voorspellen. Om de 

accuraatheid van de voorspelling te controleren, worden de resultaten vergeleken met de resultaten 

bekomen uit de SENSYS evo TGDSC. 

 

 

 



 

Resultaten En Discussie  46 

 

4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. KARAKTERISERING VAN DE EXPERIMENTEN 

De karakterisering van een thermogravimetrisch experiment gebeurt aan de hand van de TG en 

DTGcurven, voortgebracht uit de software van het SENSYS evo TGDSCtoestel. Een voorbeeld wordt 

weergegeven in Figuur 41, waarbij dennenhout van 5,0 mg trage pyrolyse ondergaat bij een 

opwarmingssnelheid van 10°C/min. 

 

Figuur 41: Karakterisering van de thermogravimetrische curven: TG en DTGcurven van 5,0 mg BEMAP Pine 
number 6  in een inerte omgeving bij een opwarmingssnelheid van 10°C/min 

De TGcurve toont het massaverlies van de biomassa (genormaliseerde massa) in functie van de 

temperatuur. De DTGcurve toont de snelheid van verandering van massa in functie van de 

temperatuur en bestaat uit gedeeltelijk overlappende pieken. Een eerste gedeeltelijke piek of 

schouder geeft de afbraak van hemicellulose aan en de grote piek wijst op de afbraak van cellulose. 

Lignine laat geen piek zien, aangezien het over het volledige temperatuursgebied ontleedt. 

Enkele eigenschappen die uit Figuur 41 worden afgelezen, zijn: 

� Thc,begin is de geëxtrapoleerde begintemperatuur, berekend uit de gedeeltelijke piek, die 

resulteert uit de ontleding van de hemicellulose component. 

� (dm/dt)piek en Tpiek tonen de maximale snelheid van massaverlies en de bijhorende 

temperatuur, en zijn kenmerkend voor de ontleding van de cellulose component. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

100 600

d
m

/d
t [s

1] x 10
3

m
 (g

en
o

rm
al

is
ee

rd
e 

m
as

sa
)

Temperatuur [°C]

TG

DTG

(dm/dt)piek

TpiekThc,begin Teind

m600°C



 

Resultaten En Discussie  47 

 

� Teind is de geëxtrapoleerde eindtemperatuur van de DTGcurve en beschrijft het einde van de 

ontleding van cellulose. 

� m600°C is de charopbrengst bij 600°C. 

Het uitvoeren van meerdere experimenten bij dezelfde of gewijzigde operationele parameters en 

met dezelfde of gewijzigde type biomassa laat toe deze verschillende eigenschappen met elkaar te 

vergelijken. Binnen deze thesis ligt de aandacht vooral op de charopbrengst (paragraaf 4.2.). 

Tabel 41: Charopbrengst van verschillende partikelmassa’s BEMAP Pine number 6, na trage pyrolyse in een 

temperatuursbereik van 25°C tot 800°C met een opwarmingssnelheid van 10°C/min en hun berekende 

gemiddelde en standaardafwijking (StdDev) 

 Partikelmassa (mg) Char Yield (%) 

 0,1 43,32% 

 0,1 34,84% 

 0,1 50,94% 

 0,1 36,22% 

 0,1 47,64% 

Gemiddelde  42,59% (StdDev = 7,01%) 

   

 0,5 12,85% 

 0,5 18,74% 

 0,5 17,30% 

 0,5 10,21% 

 0,5 12,64% 

Gemiddelde  14,35% (StdDev = 3,55%) 

   

 1,5 14,91% 

 1,5 14,28% 

 1,5 16,58% 

 1,5 13,46% 

 1,5 13,82% 

Gemiddelde  14,61% (StdDev = 1,23%) 

   

 5,0 15,91% 

 5,0 15,33% 

 5,0 16,62% 

 5,0 18,01% 

 5,0 16,12% 

Gemiddelde  16,40% (StdDev = 1,01%) 

   

 20 19,38% 

 20 17,99% 

 20 20,04% 

Gemiddelde  19,14% (StdDev = 1,04%) 
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4.2. CHAR YIELD 

De productopbrengst (char yield) – van de eerste 23 experimenten uitgevoerd bij een 

opwarmingssnelheid van 10°C/min  wordt berekend aan de hand van de vergelijking 21, waarbij de 

massa van de bekomen char gedeeld wordt door de massa van de oorspronkelijke biomassa. 

����� �  ����� ��� �� ����
����� ��� �� ���� ��������

�  
�∞

�0
 

(21) 

 

Aangezien de verschillende partikelmassa’s van hetzelfde type biomassa afkomstig zijn en steeds 

hetzelfde proces doorlopen, wordt een constante yield verwacht, hoewel de praktijk anders laat 

blijken. De opbrengsten van de gevormde char vertonen namelijk een lineair stijgend verband tussen 

de yield en de deeltjesmassa. De reden van dit stijgend verloop wordt uitgelegd in paragraaf 4.3. 

Tabel 41 bevat de berekende opbrengsten en wordt voorgesteld in Figuur 42. 

 

Figuur 42: Charopbrengst van BEMAP Pine number 6 in functie van de massa van het partikel: 0,1 mg, 0,5 

mg, 1,5 mg, 5,0 mg en 20 mg 

Uit Tabel 41 en Figuur 42 blijken dat de gemiddelde charopbrengsten van de partikels met een 

massa van 0,1 mg het meest afwijken van het lineair verband tussen de yield en de deeltjesmassa. 

Een mogelijke verklaring hiervoor lijkt niet voor de hand liggend. Deze partikelgrootte wordt dan ook 

voor verdere berekeningen buiten beschouwing gelaten. Dit wordt voorgesteld in Figuur 43.  
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Figuur 43: Charopbrengst van BEMAP Pine number 6 in functie van de massa van het partikel: 0,5 mg, 1,5 

mg, 5,0 mg en 20 mg (aangepaste versie) 

4.3. INVLOED VAN DE DEELTJESGROOTTE 

De grootte van de biomassapartikels hebben een niet te verwaarlozen effect op het thermisch 

gedrag van de biomassa gedurende de trage pyrolyse. Figuur 44 toont de TGcurven waarbij de 

genormaliseerde massa in functie van de temperatuur wordt uitgezet, voor dennenhout met 

verschillende partikelgroottes. Merk op dat kleinere/lichtere partikels (0,5 mg en 1,5 mg) tot een 

groter massaverlies en dus lagere charopbrengst leiden. Het omgekeerde geldt voor de grotere 

partikels (5 mg en 20 mg). Hieruit kan het stijgend lineair verband in Figuur 43 worden aangetoond.  

Het blijkt van groot belang om met kleine biomassapartikels te werken en de biomassa dus op 

voorhand te vermalen, aangezien geen homogene temperaturen in grote partikels gegarandeerd zijn 

wegens limiterende warmteoverdracht. Daarnaast zorgt de limiterende massaoverdracht dat de 

diffusie van de vluchtige verbindingen doorheen de grote partikels meer char oplevert als gevolg van 

secundaire krakingsreacties [Várghegyi et al., 2004]. 

Indien men de TG en DTGcurven op basis van zijn thermische eigenschappen onderzoekt, zoals 

voorgesteld in Figuur 41, is het aan te raden enkel de partikels van dezelfde grootte (of massa) met 

elkaar te vergelijken. Niettegenstaande de visuele inspectie van de volledige curven, zoals 

voorgesteld in Figuur 44, aantonen dat het totale thermische gedrag van de verschillende partikels 

gelijkaardig verloopt [Várghegyi et al., 2004]. 
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Figuur 44: Effect van de partikelgrootte op het thermisch gedrag van BEMAP Pine number 6 in een inerte 

omgeving bij een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 10°C/min 

4.4. INVLOED VAN DE OPERATIONELE PARAMETERS 

4.4.1. Opwarmingssnelheid 

Nietisotherme thermogravimetrische curven verschuiven doorgaans naar hogere temperaturen bij 

een toenemende opwarmingssnelheid. Dit fenomeen kan aan de hand van vergelijking 4 wiskundig 

worden verklaard. Tijdens deze verschuiving worden over het algemeen geen merkbare 

veranderingen in de vorm van de curven waargenomen. Figuur 45 toont het thermisch gedrag van 

BEMAP Pine number 6 met een partikelmassa van 1,5 mg bij een opwarmingssnelheid van 5°C/min, 

10°C/min en 20°C/min in functie van de temperatuur. Merk op dat de DTGcurven als  dm/dT 

worden uitgedrukt om een beter overzicht te creëren, aangezien de  dm/dtcurven sterk 

uiteenlopende piekhoogtes vertonen [Várhegyi, 2007].  

4.4.2. Verblijftijd 

De keuze van de opwarmingssnelheid – bij nietisotherme thermogravimetrische experimenten  

beïnvloedt de verblijftijd van de partikel in de reactor, indien de maximale temperatuur bij elk van 

deze experimenten dezelfde waarde heeft (Figuur 32). De TG en DTGcurven verschuiven naar 

langere verblijftijden bij een afnemende opwarmingssnelheid. Merk op dat de charopbrengst in elk 

van deze experimenten ongeveer gelijk is, als gevolg van diezelfde ingestelde temperatuur. Maar ook 

de keuze tussen een lineair en stapsgewijs temperatuursprogramma zal invloed uitoefenen op de 

duur van het experiment, opnieuw afhankelijk van de gekozen opwarmingssnelheid (Figuur 32). 
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Figuur 46 toont het thermisch gedrag van BEMAP Pine number 6 met een partikelmassa van 1,5 mg 

bij een opwarmingssnelheid van 5°C/min, 10°C/min en 20°C/min in functie van de tijd.  

 

Figuur 45: De verschuiving van de TG en DTGcurven van 1,5 mg BEMAP Pine number 6 naar hogere 

temperaturen (in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C ) bij een toenemende opwarmingssnelheid. (De 

DTGcurven zijn uitgedrukt in dm/dT om de zichtbaarheid van de grafiek te verbeteren.) 

 

Figuur 46: De verschuiving van de TG en DTGcurven van 1,5 mg BEMAP Pine number 6 naar langere 

verblijftijden bij een afnemende opwarmingssnelheid in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C. (De 

DTGcurven zijn uitgedrukt in dm/dT om de zichtbaarheid van de grafiek te verbeteren.) 
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4.4.3. Temperatuur 

De temperatuur, ingesteld op de SENSYS evo TGDSC, heeft effect op de pyrolytische decompositie 

van de biomassa (paragraaf 2.3.3.3.). Bij trage pyrolyse wordt de biomassa in grote mate afgebroken, 

waarbij het resterend vaste materiaal (char) nog enkel nietvervluchtigd lignine is (Figuur 47). Dit in 

tegenstelling tot torrefactie (stapsgewijs temperatuursprogramma T(t)_1 (Figuur 32)) waar de 

resterende massa nog grote hoeveelheden aan cellulose en een niet te verwaarlozen hoeveelheid 

aan lignine bevat. De hemicellulose wordt in beide gevallen volledig afgebroken (Figuur 48). 

 

Figuur 47: Berekende conversie van de pseudocomponenten in functie van de tijd bij trage pyrolyse van 1,5 

mg BEMAP Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 

10°C/min 

 

Figuur 48: Berekende conversie van de pseudocomponenten in functie van de tijd bij torrefactie van 1,5 mg 

BEMAP Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 300°C en bij een opwarmingssnelheid van 

10°C/min 
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4.5. CALIBRATIE VAN HET AFBRAAKKINETIEKMODEL 

De nietisotherme thermogravimetrische experimenten  met een opwarmingssnelheid van 10°C/min 

en diverse partikelmassa’s (0,1 mg, 0,5 mg, 1,5 mg, 5,0 mg en 20 mg)  resulteren in DTGcurven, 

bestaande uit gedeeltelijk overlappende pieken. Een wiskundig model is nodig voor de deconvolutie 

van de geobserveerde DTGcurven. Het kinetisch reactiemodel  voorgesteld in paragraaf 3.2.2. – 

wordt aan de verschillende datasets gefit, om zo de kinetische parameters van de verschillende 

pseudocomponenten te verkrijgen. Er wordt verondersteld dat de kinetica onafhankelijk is van de 

grootte en het type biomassa.  

4.5.1. Model aan data fitten  

In Figuur 49 wordt een voorbeeld gegeven hoe het kinetisch reactiemodel van de drie 

onafhankelijke pseudocomponenten aan de experimentele data van 5,0 mg BEMAP Pine number 6 

wordt gefit. De SQE (vergelijking 20) wordt geminimaliseerd waardoor de model DTGcurve op de 

experimentele DTGcurve samenvalt. Ook de deconvolutie van de totale gemodelleerde DTGcurve 

wordt waargenomen. 

 

Figuur 49: De beschrijving van houtpyrolyse door een kinetisch reactiemodel van drie onafhankelijke 

pseudocomponenten. De modelparameters werden uit een reeks van experimenten bepaald. Deze figuur 

toont de DTGcurven (experimenteel en gemodelleerd) van 5,0 mg BEMAP Pine number 6 in een 

temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een lineaire opwarmingssnelheid van 10°C/min. 
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Figuur 410 toont de TGcurven, waar de modelcurve eveneens de experimentele curve overlapt. 

Merk op dat hemicellulose en cellulose volledig afgebroken zijn en de resterende massa in de kroes 

nietvervluchtigd lignine is. 

 

Figuur 410: De totale TGcurven (experimenteel en gemodelleerd) en TGcurven van de 

pseudocomponenten van 5,0 mg BEMAP Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij 

een lineaire opwarmingssnelheid van 10°C/min.  

Bij het fitten van het model aan de verschillende datasets, kunnen een aantal belangrijke 

opmerkingen worden gemaakt.  

� Hoe kleiner de massa van de biomassapartikel is, hoe meer ruis de thermogravimetrische 

curve vertoont. Een voorbeeld van ruis wordt in Figuur 411 weergegeven, waar de DTG

curven van 0,5 mg BEMAP Pine number 6 bij een opwarmingssnelheid van 10°C/min worden 

getoond.  

� Indien grotere biomassapartikels (20 mg) worden gebruikt, toont het begin van de 

thermogravimetrische curve een opmerkelijke daling. Wegens de limiterende massa en 

warmteoverdracht vindt de drogingsstap (paragraaf 2.3.3.2.) gedurende een langere periode 

plaats en dus bij temperaturen hoger dan 100°C. Figuur 412 toont een voorbeeld van de 

DTGcurven van 20 mg BEMAP Pine number 6. Merk op dat de model DTGcurve in mindere 

mate samenvalt met de experimentele DTGcurve. Daarom worden de experimentele 

waarden, verkregen tijdens de eerste 5 minuten, weggelaten voor verder verwerking. 
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Figuur 411: Ruis op de experimentele DTGcurve van 0,5 mg BEMAP Pine number 6 in een 

temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 10°C/min 

 

  

Figuur 412: Aanduiding van vochtverlies, bij temperaturen hoger dan 100°C, op de experimentele DTGcurve 

van 20 mg BEMAP Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een 

opwarmingssnelheid van 10°C/min 
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4.5.2. Bepaling van de kinetische parameters  

Indien het wiskundig model aan alle datasets (18 experimenten met 4 verschillende partikelmassa’s) 

wordt gefit, kunnen de kinetische parameters  de preexponentiële factor (�) en de 

activeringsenergie (��)  van elk van de pseudocomponenten worden bepaald. De reactieorde � 

wordt 1 verondersteld, zoals eerder aangehaald in paragraaf 2.3.5.2.  

Tabel 42 (vervolg bevindt zich op Tabel 43) toont een overzicht van de modelparameters voor de 

drie pseudocomponenten. Bij alle herhaalde experimenten  met dezelfde partikelmassa  wordt het 

gemiddelde berekend, maar ook door middel van de “oplosser” in Microsoft Office Excel kunnen 

deze herhaalde experimenten gelijktijdig worden geoptimaliseerd. Het verschil tussen de gemiddelde 

waarden en de waarden afkomstig van de “oplosser” zijn niet opmerkelijk groot. Wel wordt een 

groter verschil tussen de waarden van de verschillende partikelmassa’s waargenomen.  

Ook kunnen alle 18 experimenten, door middel van de “oplosser”, gelijktijdig worden 

geoptimaliseerd, waardoor de hemicellulose, cellulose en lignine een preexponentiële factor van 

1,26 x 10
10

 s
1

, 1,03 x 10
10

 s
1

 en 0,050 s
1

 en een activeringsenergie van 139 kJ/mol, 233 kJ/mol en 23 

kJ/mol vertonen. Tabel 44 toont het overzicht hiervan. Deze zes parameters maken nu deel uit van 

een reactiemodel, die in staat is om alle datasets op een zo goed mogelijke manier te beschrijven, en 

het verloop van toekomstige experimenten te voorspellen. 

4.5.3. Bepaling van de samenstelling van biomassa 

Voor de bepaling van de samenstelling van BEMAP Pine number 6, wordt op eenzelfde manier te 

werk gaan als bij de bepaling van de kinetische parameters. Voor alle experimenten afzonderlijk 

wordt met behulp van het wiskundig model de gewichtspercentages van hemicellulose, cellulose en 

lignine in het hout bepaald. Van de herhaalde experimenten wordt zowel het gemiddelde als de 

oplossing via de “oplosser” berekend. Dit wordt weergeven in Tabel 45. Opnieuw worden geen grote 

verschillen tussen de gemiddelde waarden en de waarden afkomstig van de “oplosser” opgemerkt. 

Maar de berekende samenstelling van dennenhout bij de verschillende partikelmassa’s zullen wel 

verschillen, hoewel ze in hetzelfde bereik liggen.  

Tabel 46 bevat de uiteindelijke gewichtsfracties van de drie pseudocomponenten, bekomen via het 

gelijktijdig oplossen van de 18 experimenten, en zijn respectievelijk 20,89%, 46,14% en 32,88%. In de 

literatuur wordt voor dennenhout  behorende tot het naaldhout (Tabel 21)  een samenstelling van 

28,5% hemicellulose, 40% cellulose, 27,7% lignine en 3,5% extractieven bekomen [Pulp & Paper Res. 

& Info. Site, 2010]. Aangezien de extractieven niet in het kinetische reactiemodel worden 

meegerekend, kan dit de oorzaak zijn voor de afwijking tussen de gemodelleerde gewichtsfracties en 
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de gewichtsfracties afgeleid uit de literatuur. De grootste afwijking lijkt te bestaan in wat de 

voorspelling van de hemicellulose betreft. Niet toevallig vervluchtigen de extractieven ook in het lage 

temperatuursbereik van de thermogravimetrische analyse – waar ze interfereren met het 

gewichtsverlies – wat vooral als hemicellulose wordt verondersteld in het model. Ook deze 3 

parameters zullen nu deel uitmaken van het reactiemodel om het verloop van toekomstige 

experimenten te voorspellen. 



 

   

 

 

Tabel 42: Kinetische parameters van BEMAP Pine number 6 berekend aan de hand van een wiskundig model voor alle 18 experimenten (in een temperatuursbereik van 

25°C tot 800°C en bij  een opwarmingssnelheid van 10°C/min) afzonderlijk. Zowel het gemiddelde van de herhaalde experimenten als het resultaat van de oplosser, die 

de herhaalde experimenten samen oplost, worden weergegeven. 

 Partikelmassa 

(mg) 

Hemicellulose Cellulose Lignine 

  A (s1) Ea (J/mol) A (s1) Ea (J/mol) A (s1) Ea (J/mol) 

 0,5 2,45E+13 175205 8,78E+14 208973 0,353 36706 

 0,5 1,04E+11 148789 7,21E+14 207723 0,274 32559 

 0,5 9,39E+09 138872 8,28E+17 245092 0,046 22270 

 0,5 2,38E+09 131579 2,98E+16 226933 0,055 23902 

 0,5 3,35E+10 145192 1,41E+20 271196 0,034 21168 

Gemiddelde  7,17E+10 147927 7,38E+16 231983 0,096 27321 

Standaardafwijking  1,09E+13 16595 6,28E+19 26707 0,150 6902 

Oplosser  2,14E+10 142121 6,54E+16 231393 0,067 25367 

        

 1,5 1,97E+07 108118 2,00E+16 224919 0,026 19291 

 1,5 2,79E+09 131377 7,31E+16 231382 0,043 22960 

 1,5 1,96E+10 140905 1,54E+17 235500 0,047 23124 

 1,5 1,13E+09 127437 1,06E+17 233764 0,059 24829 

 1,5 7,83E+07 114102 1,68E+14 200005 0,061 25026 

Gemiddelde  6,25 E+08 124388 2,09E+16 225114 0,045 23046 

Standaardafwijking  8,38E+09 13243 6,27E+16 14598 0,014 2303 

Oplosser  4,55E+08 123169 1,39E+17 235172 0,042 22517 

        

        

 

  



 

   

 

Tabel 43: Kinetische parameters van BEMAP Pine number 6 berekend aan de hand van een wiskundig model voor alle 18 experimenten (in een temperatuursbereik van 

25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 10°C/min) afzonderlijk. Zowel het gemiddelde van de herhaalde experimenten als het resultaat van de oplosser, die 

de herhaalde experimenten samen oplost, worden weergegeven (vervolg). 

 Partikelmassa 

(mg) 

Hemicellulose Cellulose Lignine 

  A (s1) Ea (J/mol) A (s1) Ea (J/mol) A (s1) Ea (J/mol) 

 5,0 2,75E+08 120616 4,74E+16 229642 0,046 22764 

 5,0 6,16E+08 124676 2,09E+16 225559 0,050 23387 

 5,0 1,93E+09 129191 8,01E+14 207898 0,053 23523 

 5,0 3,27E+09 131904 9,66E+15 220700 0,045 22313 

 5,0 1,09E+09 127319 8,67E+15 220874 0,067 24757 

Gemiddelde  1,03E+09 126741 9,21E+15 220935 0,052 23349 

Standaardafwijking  1,20E+09 4324 1,82E+16 8173 0,009 926 

Oplosser  9,32E+08 126483 2,96E+16 227133 0,053 23351 

        

 20 2,26E+11 152473 3,03E+17 238690 0,097 26628 

 20 1,97E+10 140927 9,75E+17 244889 0,080 25713 

 20 1,25E+12 160693 6,67E+18 254258 0,084 25748 

Gemiddelde  1,77E+11 151364 1,25E+18 245946 0,087 26030 

Standaardafwijking  6,61E+11 9930 3,50E+18 7837 0,009 518 

Oplosser  8,51E+11 158770 7,41E+17 243122 0,077 25204 

        

 

Tabel 44: Kinetische parameters van BEMAP Pine number 6 berekend aan de hand van een wiskundig model voor alle 18 experimenten (in een temperatuursbereik van 

25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 10°C/min) samen 

 Partikelmassa (mg) Hemicellulose Cellulose Lignine 

  A (s1) Ea (J/mol) A (s1) Ea (J/mol) A (s1) Ea (J/mol) 

Oplosser alle experimenten 1,26E+10 139061 1,03E+17 233499 0,050 23102 
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Tabel 45: Samenstelling van BEMAP Pine number 6 berekend aan de hand van een wiskundig model voor 

alle 18 experimenten (in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 

10°C/min) afzonderlijk. Zowel het gemiddelde van de herhaalde experimenten als het resultaat van de 

oplosser, die de herhaalde experimenten samen oplost, worden weergegeven. 

 Partikelmassa 

(mg) 

Hemicellulose (gew%) Cellulose (gew%) Lignine (gew%) 

 0,5 16,63% 57,63% 25,74% 

 0,5 19,09% 51,55% 29,36% 

 0,5 21,28% 44,76% 33,96% 

 0,5 21,97% 47,02% 31,00% 

 0,5 21,59% 42,91% 35,50% 

Gemiddelde  20,11% 48,77% 31,11% 

Standaardafwijking  2,25% 5,91% 3,85% 

Oplosser  20,69% 48,60% 30,71% 

     

 1,5 26,33% 40,51% 33,16% 

 1,5 22,15% 48,68% 29,17% 

 1,5 19,47% 48,57% 31,96% 

 1,5 22,25% 48,88% 28,87% 

 1,5 24,26% 45,84% 29,91% 

Gemiddelde  22,89% 46,50% 30,61% 

Standaardafwijking  2,57% 3,57% 1,86% 

Oplosser  23,89% 45,09% 31,01% 

     

 5,0 23,38% 44,87% 31,75% 

 5,0 22,70% 46,80% 30,51% 

 5,0 21,50% 45,15% 33,35% 

 5,0 20,52% 44,10% 35,38% 

 5,0 23,06% 46,10% 30,84% 

Gemiddelde  22,23% 45,40% 32,37% 

Standaardafwijking  1,19% 1,06% 2,02% 

Oplosser  22,90% 44,50% 32,60% 

     

 20 18,22% 45,43% 36,35% 

 20 19,76% 46,85% 33,39% 

 20 17,41% 45,19% 37,40% 

Gemiddelde  18,46% 45,82% 35,71% 

Standaardafwijking  1,20% 0,90% 2,08% 

Oplosser  17,58% 46,10% 36,31% 

 

Tabel 46: Samenstelling van BEMAP Pine number 6 berekend aan de hand van een wiskundig model voor 

alle 18 experimenten (in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 

10°C/min) samen 

 Partikelmassa (mg) Hemicellulose (gew%) Cellulose (gew%) Lignine (gew%) 

Oplosser alle experimenten 20,98% 46,14% 32,88% 
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4.6. TOEPASSING VAN HET GECALIBREERDE 

AFBRAAKKINETIEKMODEL  

4.6.1. Nietisotherm thermogravimetrisch experiment met een opwarmingssnelheid 

van 5°C/min 

Aan de hand van het opgestelde en gecalibreerde kinetische reactiemodel uit paragraaf 4.5 en een 

gemiddelde char yield van 14,61% (Tabel 41), kan de accuraatheid van het model worden getest 

door zijn voorspelling te vergelijken met de experimentele data bekomen uit de 

thermogravimetrische analyse van 1,5 mg BEMAP Pine number 6 bij een opwarmingssnelheid van 

5°C/min. Dit wordt weergegeven in Figuur 413. Merk op dat de gemodelleerde TG en DTGcurven 

niet volledig samenvallen met de experimentele curven. Het reactiemodel voorspelt het verloop van 

de thermogravimetrische curven dus niet foutloos, maar volgt wel dezelfde trend. 

 

Figuur 413: Vergelijking tussen de gemodelleerde en experimentele TG en DTGcurven van 1,5 mg BEMAP 
Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 5°C/min. 

(Merk op dat de experimentele DTGcurve een vereenvoudiging is, waarbij steeds het gemiddelde over 100 

gemeten datapunten is berekend. Zo wordt de ruis over de curve geminimaliseerd.) 
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4.6.2. Nietisotherm thermogravimetrisch experiment met een opwarmingssnelheid 

van 20°C/min 

De nauwkeurigheid van het model wordt opnieuw bij een lineair thermogravimetrisch experiment 

met 1,5 mg BEMAP Pine number 6 getest, maar nu bij een opwarmingssnelheid van 20°C/min. 

Eenzelfde conclusie, zoals bij een opwarmingssnelheid van 5°C/min, kan worden gemaakt. Hoewel de 

SQE lager ligt, wat wijst op een grotere nauwkeurigheid. De thermogravimetrische curven worden in 

Figuur 414 weergegeven. 

 

Figuur 414: Vergelijking tussen de gemodelleerde en experimentele TG en DTGcurven van 1,5 mg BEMAP 
Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en bij een opwarmingssnelheid van 20°C/min. 

(Merk op dat de experimentele DTGcurve opnieuw een vereenvoudiging is.) 

4.6.3. Complex isotherme thermogravimetrische experimenten met een 

opwarmingssnelheid van 30°C/min  

Het kinetisch reactiemodel kan ook bij lagere reactortemperaturen worden getest. Er wordt 

nagegaan in welke mate het model in staat is om het verloop van experimenten binnen het 

temperatuursbereik van torrefactie (200°C300°C) te voorspellen. Figuur 415 en Figuur 416 tonen 

de stapsgewijze thermogravimetrische experimenten (Stapsgewijs 1_T(t) en Stapsgewijs 2_T(t) uit 

Figuur 32) met 1,5 mg BEMAP Pine number 6 bij een opwarmingssnelheid van 30°C/min. Ook hier 

beschrijft het kinetische reactiemodel het verloop van de curven niet foutloos, maar volgt wel 

dezelfde trend van de experimentele curven. Het reactiemodel is dus eerder robuust, en mag wel als 

een goede benadering van de werkelijkheid worden beschouwd. 
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Figuur 415: Vergelijking tussen de gemodelleerde en experimentele TG en DTGcurven van 1,5 mg BEMAP 
Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 300°C en bij een opwarmingssnelheid van 30°C/min 

(Stapsgewijs_1 T(t)). (Merk op dat de experimentele DTGcurve opnieuw een vereenvoudiging is.) 

 

Figuur 416: Vergelijking tussen de gemodelleerde en experimentele TG en DTGcurven van 1,5 mg BEMAP 
Pine number 6 in een temperatuursbereik van 25°C tot 300°C en bij een opwarmingssnelheid van 30°C/min 

(Stapsgewijs_2 T(t)). (Merk op dat de experimentele DTGcurve opnieuw een vereenvoudiging is.) 
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4.6.4. Mogelijke fouten 

Hoewel het kinetisch reactiemodel robuust is en een goede benadering van de werkelijkheid 

weergeeft, kunnen toch een aantal fouten worden aangehaald. Mogelijke fouten, tijdens de 

voorspelling van het thermisch gedrag van biomassa, kunnen het gevolg zijn van drie dingen: 

� Fouten in het wiskundig model 

� Geen homogene samenstelling van de biomassa 

� Experimentele fouten van het SENSYS evo TGDSCtoestel 

De belangrijkste experimentele fouten tijdens de thermogravimetrische analyse zijn meestal noch 

willekeurig noch onafhankelijk. De meest voorkomende experimentele fout is het verschil tussen de 

gemeten temperatuur en de werkelijke temperatuur van het biomassapartikel. Andere typische 

fouten zijn de onzekerheden op de uitgangswaarden. Zelfs de ruis op de thermogravimetrische 

curven zien er doorgaans als onregelmatige golven uit in plaats van een willekeurige verstrooiing 

[Várghegyi, 2007]. 

Fouten kunnen zich ook in het wiskundig model bevinden, aangezien de kinetische analyse aan de 

hand van een vereenvoudigd reactiemodel gebeurt. De veronderstelling van een globaal 

éénstapsreactiemodel voor de drie onafhankelijke pseudocomponenten en een eerste orde reactie 

zal waarschijnlijk niet 100% correct zijn. Hoewel onze achtergrondkennis ons tegenhoudt om 

moeilijkere wiskundige problemen aan te pakken, rest de vraag in hoeverre TGA alleen in staat is om 

deze complexe modellen te valideren. Acht onbekende modelparameters moeten al bepaald 

worden, wat het op zich niet gemakkelijk maakt. Hoewel de methode van de kleinste kwadraten de 

gemodelleerde waarden zo dicht mogelijk naar de experimentele waarden brengt, is het vinden van 

een perfecte set van parameters praktisch onmogelijk en moeten we tevreden zijn met een set die 

over het algemeen goed bij alle data past.  

Merk op dat de hoofdcomponenten van dennenhout chemisch, heterogene materialen zijn. De 

grootste fouten vinden dan ook plaats in het niet homogeen zijn van de biomassasamenstelling. 

Hierdoor kan de nauwkeurigheid, bij het uitvoeren van herhaalde experimenten, worden geschaad. 

Daarnaast zijn we ook niet op de hoogte van fysische of chemische oorzaken die de thermische 

ontleding van bepaalde oppervlakken kunnen beperken. Met behulp van lineaire 

temperatuursprogramma’s kan de ontleding door drie partiële reacties benaderd worden. Maar 

stapsgewijze temperatuursprogramma’s vereisen een meer nauwkeurige 

temperatuursafhankelijkheid van de desbetreffende reactiesnelheden [Várghegyi et al., 2004]. Ook 

de grootte van de partikels moeten zo homogeen mogelijk zijn. Er moet rekening worden gehouden 
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met de limiteringen betreffende de massa en warmteoverdracht in grotere partikels. Het zal van 

groot belang zijn om met kleine, uniforme biomassapartikels te werken, om zo homogeen mogelijke 

temperaturen in de partikels te garanderen en de diffusie van de vluchtige verbindingen doorheen 

de partikels te vergemakkelijken, zodat secundaire krakingsreacties worden vermeden. Doch zal in de 

praktijk – in grootschalige torrefactieinstallaties – de deeltjes niet zo klein en homogeen zijn, 

waardoor verder onderzoek naar grotere deeltjes relevant is. 
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5. ALGEMEEN BESLUIT 
 

De trage pyrolyse en torrefactie van houtachtige biomassa, namelijk dennenhout (BEMAP Pine 

number 6), wordt bestudeerd aan de hand van de ontleding volgens zijn polymeerbestanddelen 

hemicellulose, cellulose en lignine door het uitvoeren van 27 experimenten. Met behulp van vijf 

verschillende deeltjesmassa’s (0,1 mg, 0,5 mg, 1,5 mg, 5,0 mg en 20 mg) en vijf diverse 

temperatuursprogramma’s  ingesteld op de SENSYS evo TGDSC – worden deze experimenten 

verwezenlijkt. Onderscheid wordt gemaakt tussen drie nietisotherme temperatuursprogramma’s 

binnen een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en opwarmingssnelheden van 5°C/min, 10°C/min 

en 20°C/min, en twee complex isotherme temperatuursprogramma’s binnen een 

temperatuursbereik van 25°C tot 300°C steeds met een opwarmingssnelheid van 30°C/min.  

Alle deeltjesmassa’s worden onderworpen aan het nietisotherm temperatuursprogramma met een 

constante opwarmingssnelheid van 10°C/min. De karakterisering van de thermogravimetrische 

experimenten gebeurt aan de hand van de experimentele TG en DTGcurven. Hieruit kan het 

massaverlies en de snelheid van verandering van massa in functie van de temperatuur worden 

onderzocht. De DTGcurven tonen gedeeltelijk overlappende pieken die wijzen op de ontleding van 

de hemicellulose, cellulose en lignine tijdens de thermogravimetrische analyse.  

Indien de charopbrengst van de verschillende partikelmassa’s wordt berekend, bekomt met waarden 

van respectievelijk 42,59%, 14,35 %, 14,61 %, 16,40% en 19,14%. Hoewel een constante yield wordt 

verwacht, laat de praktijk anders blijken en wordt een lineair stijgend verband tussen de yield en de 

deeltjesmassa’s vastgesteld (Opmerking: na het weglaten van de yield bij 0,1 mg dennenhout). Dit 

stijgend verband is te verklaren door de limiterende massa en warmteoverdracht bij de grotere 

partikels. Het blijkt van groot belang om met kleine, uniforme biomassapartikels te werken, 

aangezien geen homogene temperaturen in grote partikels gegarandeerd zijn wegens de limiterende 

warmteoverdracht. Daarnaast zorgt de limiterende massaoverdracht dat de diffusie van de vluchtige 

verbindingen doorheen de grote partikels meer char oplevert als gevolg van secundaire 

krakingsreacties.  

Ook de invloed van de operationele parameters, zoals de opwarmingssnelheid, verblijftijd en 

maximaal ingestelde temperatuur worden onderzocht. Nietisotherme thermogravimetrische curven 

verschuiven naar hogere temperaturen bij een toenemende opwarmingssnelheid zonder merkbare 

veranderingen in de vorm van de curve. En diezelfde curven verschuiven naar langere verblijftijden 
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bij een afnemende opwarmingssnelheid. Tot slot zal de ingestelde temperatuur invloed uitoefenen 

op de pyrolytische decompositie. Bij trage pyrolyse zal de biomassa grotendeels afgebroken zijn, 

waarbij de resterende massa nog een hoeveelheid lignine bevat. Dit in tegenstelling tot torrefactie 

waarbij de char ook nog een niet te verwaarlozen hoeveelheid cellulose bevat. Hemicellulose is in 

beide gevallen volledig afgebroken. 

Aan de hand van de data van de nietisotherme thermogravimetrische experimenten (10°C/min) 

wordt een kinetisch reactiemodel opgesteld om het thermisch gedrag van biomassa gedurende het 

pyrolyseproces te beschrijven. Het wiskundig model is nodig voor de deconvolutie van de 

geobserveerde DTGcurven. De experimenten worden gelijktijdig met de methode van de kleinste 

kwadraten geëvalueerd gebruik makend van het model van onafhankelijke pseudocomponenten. De 

kinetische modellering, voor elk van deze componenten, gebeurt aan de hand van het vereenvoudigd 

éénstapsreactiemodel. Binnen het model kunnen dus drie processen worden onderscheiden, waarbij 

de hemicellulose en cellulose volledig en lignine slechts gedeeltelijk worden ontleed binnen het 

temperatuursbereik van de trage pyrolyse. Dit wil zeggen dat alles wordt omgezet naar vluchtige 

stoffen en de resterende massa nietvervluchtigd lignine is. Alle experimenten kunnen door middel 

van eenzelfde set van kinetische parameters (preexponentiële factor A, activatieenergie Ea en 

reactieorde n) worden beschreven. Ook de gewichtsfracties van elk van pseudocomponenten kan 

met behulp van het model worden bepaald. Met behulp van de “oplosser” in Microsoft Office Excel 

bekomt men voor hemicellulose, cellulose en lignine een preexponentiële factor van 1,26 x 1010 s1, 

1,03 x 1010 s1 en 0,050 s1 en een activeringsenergie van 139 kJ/mol, 233 kJ/mol en 23 kJ/mol. De 

gewichtsfracties van de drie pseudocomponenten zijn respectievelijk 20,89%, 46,14% en 32,88%. 

Om aan te tonen dat het gecalibreerde kinetische model in staat is om de thermische degradatie van 

de biomassa in een brede waaier van experimentele omstandigheden te voorspellen, worden vier 

extra experimenten uitgevoerd met een dennenhoutdeeltje van 1,5 mg. Hierbij worden de overige 

twee nietisotherme temperatuursprogramma’s met een opwarmingssnelheid van 5°C/min en 

20°C/min en de twee complex isotherme temperatuursprogramma’s toegepast. De accuraatheid van 

het reactiemodel wordt getest door zijn voorspelling te vergelijken met de experimentele data 

bekomen uit de thermogravimetrische analyses. Het model beschrijft het verloop van de curven niet 

foutloos, maar volgt wel dezelfde trend van de experimentele curven. Het reactiemodel is dus eerder 

robuust, en mag dus als een goede benadering van de werkelijkheid worden beschouwd. 

Mogelijke fouten tijdens de voorspelling van het thermisch gedrag van de biomassa kunnen te wijten 

zijn aan fouten in het wiskundig model door een te sterk vereenvoudigd reactiemodel (waaronder de 
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verwaarlozing van de extractieven als extra modelparameter), geen homogene samenstelling van de 

biomassa en experimentele fouten van het SENSYS evo TGDSCtoestel.  

Tot op heden is er nog geen erkende theorie in verband met de ontleding van hout door middel van 

pyrolyse, dit omwille van de heel complexe reacties die plaatsvinden. Dit veroorzaakt soms 

tegenspraak in de onderzoeken die op dit moment beschikbaar zijn. Ook wordt torrefactie nog niet 

succesvol op commerciële schaal uitgevoerd, als gevolg van de uitdagingen op procesniveau en de 

onduidelijkheid rond de acceptatie door de technologiesector [Muinonen et al., 2012].  
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9. BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: ALGEBRAÏSCHE UITDRUKKINGEN VOOR FUNCTIE f(α) 

Tabel 91: Alle mogelijke algebraïsche uitdrukkingen voor f(α) [FanFei et al., 2007] 

 

BIJLAGE 2: NIETISOTHERM TEMPERATUURSPROGRAMMA 

Tabel 92: Nietisotherm temperatuursprogramma in een temperatuursbereik van 25°C tot 800°C en met een 

opwarmingssnelheid van 10 °C/min 

#  Initiële T (°C) Finale T (°C) Opwarmingssnelheid 

(°C/min) 

Tijd (s) Kleppen 

Standaardzone 1 

1  25 25 0 300  

2  25 100 10 450  

       

Standaardzone 2 

1  100 800 10 4200  

       

Standaardzone 3 

1  800 25 30 1550  

2  25 25 0 300  

 



 

II 

 

Tabel 93: Standaardzone 2 van het nietisotherm temperatuursprogramma in een temperatuursbereik van 

25°C tot 800°C en met een opwarmingssnelheid van 5°C/min 

#  Initiële T (°C) Finale T (°C) Opwarmingssnelheid 

(°C/min) 

Tijd (s) Kleppen 

Standaardzone 2 

1  100 800 5 8400  

 

Tabel 94: Standaardzone 2 van het niet isotherm temperatuursprogramma in een temperatuursbereik van 

25°C tot 800°C en met een opwarmingssnelheid van 20°C/min 

#  Initiële T (°C) Finale T (°C) Opwarmingssnelheid 

(°C/min) 

Tijd (s) Kleppen 

Standaardzone 2 

1  100 800 20 2100  

BIJLAGE 3: COMPLEX ISOTHERM TEMPERATUURSPROGRAMMA 

Tabel 95: Complex isotherm temperatuursprogramma 1 in een temperatuursbereik van 25°C tot 300°C en 

met een opwarmingssnelheid van 30°C/min 

#  Initiële T (°C) Finale T (°C) Opwarmingssnelheid 

(°C/min) 

Tijd (s) Kleppen 

Standaardzone 1 

1  25 25 0 300  

2  25 100 10 450  

       

Standaardzone 2 

1  100 200 30 200  

2  200 200 0 3600  

3  200 250 30 100  

4  250 250 0 3600  

5  250 300 30 100  

6  300 300 0 3600  

       

Standaardzone 3 

1  300 25 30 550  

2  25 25 0 300  



 

III 
 

Tabel 9-6: Complex isotherm temperatuursprogramma 2 in een temperatuursbereik van 25°C tot 300°C en 

met een opwarmingssnelheid van 30°C/min 

#  Initiële T (°C) Finale T (°C) Opwarmingssnelheid 

(°C/min) 

Tijd (s) Kleppen 

Standaardzone 1 

1  25 25 0 300  

2  25 100 10 450  

       

Standaardzone 2 

1  100 225 30 250  

2  225 225 0 300  

3  225 200 30 50  

4  200 200 0 300  

5  200 250 30 100  

6  250 250 0 300  

7  250 200 30 100  

8  200 200 0 300  

9  200 275 30 150  

10  275 275 0 300  

11  275 200 30 150  

12  200 200 0 300  

13  200 300 30 200  

14  300 300 0 300  

       

Standaardzone 3 

1  300 25 30 550  

2  25 25 0 300  
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