
HYDROTHERMISCHE
CARBONISATIE
Sleuteltechnologieën in de
wereldwijde afvalverwerking

Projectdoel

Doel van dit deelproject is een concept ont-
wikkelen voor een milieuvriendelijk en effi-
ciënt gebruik van biomassa uit de stromen
van gemeentelijk en agrarisch afval. Door or-
ganisch afval door middel van hydrothermi-
sche carbonisatie (HTC) om te zetten in een
energieopslagplaats, kan de biochar (elektri-
citeit & warmte) worden gebruikt om energie
op te wekken en nutriënten terug te winnen
uit het inputmateriaal.

Hydrothermische carbonisatie is een bel-
angrijke technologie bij de verwerking van
biologisch afval en dus het sluiten van de
afvalcyclus.

Contact
GRENOL GmbH
Artzbergweg 6
D-40882 Ratingen
telefoon: +49 2104 2145153
email: info@grenol.de
website: www.grenol.de

Gebruik van Biomassa

Cluster 5 van Food Pro·tec·ts heeft tot doel
concepten en technologieën te ontwikke-
len om slecht gebruikte of ongebruikte bi-
omassamateriaalstromen om te zetten in
hoogwaardige producten.

De activiteiten zijn gebaseerd op de bio-
economische strategie, die gericht is op
natuurlijke materiaalkringlopen en beoogt
bij te dragen tot een structurele verande-
ring van een economie die gebaseerd is op
eindige fossiele bronnen naar een econo-
mie die sterker gebaseerd is op hernieuw-
bare bronnen.

www.deutschland-nederland.eu
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Cluster 5
Materieel en energetisch
gebruik van biomassa

Food production technologies
for trans-boundary systems

Food Pro·tec·ts is ontwikkeld om hoogwaar-
dige technologische innovaties in de Duits-
Nederlandse economie mogelijk te maken.

In het project werken ondernemers uit beide
landen met innovatie deskundigen in ver-
schillende technologische innovatieclusters
samen, om nieuwe technologieën te ontwik-
kelen en te leren hoe deze kunnen worden
gebruikt.

www.foodprotects.eu
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Aanleiding
› Creatie van een nieuwe CO₂-neutrale

energiebron door het omzetten van niet
meer te verwerken biomaterialen

› Een oplossing bieden voor het stikstof-
probleem in de landbouw en de produc-
tie van bodemverbeteraars en
meststoffen bevorderen, naast het ener-
getische gebruik van de geproduceerde
biochar

› Een duurzaam en verantwoord gebruik
van biomassa, mede door het gebruik
van een CO₂-neutrale energieopslagin-
stallatie

› Behandeling van gistingsresidu's in biogasin-
stallaties

› Gebruik en terugwinning van zuiveringsslib en
fosfor-recuperatie van rioolslib

› Gebruik van paarden- en kippenmest

› Gebruik van voedselafval uit de levensmiddelen-
industrie of van overschotten van supermarkten

› Mengmestverwerking met behulp van HTC

Innovatie

Het doel is een proces te ontwikkelen dat or-
ganisch afval op een milieuvriendelijke, kli-
maatvriendelijke en hygiënische manier om-
zet in een product dat zowel het energetisch
gebruik als de recycling van plantaardige
voedingsstoffen voor de landbouw mogelijk
maakt. De kern van het project is een conti-
nu werkende installatie voor hydrothermi-
sche carbonisatie (HTC).

Vordeelen voor de gebruiker
› Dekking van de eigen vraag naar elektriciteit

en warmte

› Het gebruik van biochar als bodemoptimali-
sator maakt CO₂-reductie uit de atmosfeer
mogelijk

Vordeelen economie & samenleving
› Op dit moment zijn er nog geen technologie-

ën beschikbaar om op een efficiënte wijze
energie op te wekken uit biomassa

› Tot nu toe kon natte en vochtige biomassa
pas worden gebruikt na droging waarvoor
veel energie nodig was

Vorbeelden van toepassingen

fotosynthese
6 CO₂ + 6 H₂O C₆H₁₂O₆ + 3 O₂

onttrekking van CO₂ uit de atmosfeer
door een verhoogde teelt

verhoging van de opbrengst door de introductie
van biochar en het gebruik van meststoffen op

mageren bodem

kooldioxide (CO₂)
en methaan (CH₄)

biogeen afval (bv. landbouwafval,
voedselresten, rioolslib, enz.)

hydrothermische carbonisatie (HTC)
onder druk en temperatuur
C₆H₁₂O₆ 6 C + 6 H₂O

meststof proceswater

CO₂-neutrale biochar

stroom

warmte


