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Chemie zet 1n op groene
energie en grondstoffen
De procesindustrie speelt actief
in op nieuwe eisen qua energie en grondstoffen. Op het
IMPACT-symposium "Energy &
Resources " in Enschede spraken verschillende captains of
industry en w etenschappelijke
topmanagers over hoe ze deze
uitdaging aangaan.

Annemarie Vroom

'We moetcn onze \'erancwoorddijkhei<l nemen en m 1 han<ldcn'. srelc Hans
Kuipers, wecemchappelijk din.•cteur van
het lmtiture of Methanic.,, Processes and
Conrrol (li\IPACT) aan de Universirci1
"l\venre. I lij liet tij<lem hec IMPACTsympo~ium Fnergy & Resources 1ien
Jar er in de mekorm1 voor rim miljard
mensen een gegaran<leude levering ,-an
energit en gron<lsroffcn nodig is. 'Dar
komc neer op rn'n 4x I 0 I 1 wan, waarbij
we een mini male etologische voecafdruk
willen •lthrerlan::n. Onderrnssen raken
Je fossiele bran<lsmflcn ui 1gepu1.'
Volgem Kuipers 1ijn er verschillende
energiescenario\ <lcnkbaar, zoals Shell's

Spirit ofthe Coming Age ,\ce1111rio.
'f lierbij gaar men e rvan un <lar her

••

I•
De procesindustrie en energiesector
staan op dit moment voor monumentale uitdagingen, stelt Rein
Willems van de Energy Transition
Task Force. Hij sprak tijdens het sym posium Energy & Resources van het
Institute of Mechanics, Processes and
Control (IMPACT) van de Universiteit
Twente. 'We moeten dit gezamenlijk
aanpakken met kenniscentra en de
regering plus aandeelhoudersverenigingen.' Diverse bedrijven toonden
op het symposiu m hun visie openergie en grondstoffen.
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jaarlijkse energieverbruik zal roencmen
van de hui<lige 'ijfl-1onder<l exajoule tor
elfhon<ler<l exajoule in 20"i0, rerwijl her
nog steeds rnornamelijk 1al zijn gebaseerd op olie. sreenkool en aardgas. De
resr zal moeren komen van kernenergie,
warerstof, biobrandscoffen en andere
hem ieuwbare energiebron nen. ·
In vogelvluchr presenrecr<le Kuipers
her innO\,uiew on<lerrnek <lac binnen IMPACT wore.Ir verrich r. I l icrbij
passeer<len rermen als geavanceer<le
verb rand ingstcch nologie, afvalverassi ng
en -verbran<ling en chemical /oopmg-vcrbran<ling de revue. Ook mon<le hij een
gepubre comprcssiereacror en reverse
flow-membraanreauor \'Oor synrhescgas
en ccn <lm:cr methanol bran<lstofcel
(DMlC). Op Im gcbied van biomassa
noemde hij ,nelle pyrolyse, rcacrorcechnologieen voor omzcning plus gea\'anceerde vergassing enan en duur7amc
brandsroffen eruir via karnlyse. '\Xie willen graag samenwerken mer <le industric
en kennisinsciruren', benadrukre hij.

Actie
Ton Hoff, J irecteur van ECN Perren ,
verceldc cijdcns hec symposium dar 1ijn
bedrijf 1ich \\at berrcfr cncrgic-efficiency

richr op indmtricle warmrecechnologie
(warm cepom pen), procesin rensi ficatie
en scheiding~tethnologie. 'l lec is 1ij<l
\'OOr aerie', bcnadrukre hij.
Alan (,ow, global Jireccor Hunrsman
Polyurethanes, lier zien dac in hec
prodw.:tieprou:s voor \ID I ~uspensie
kristallisarie veel encrg1c Lil grondsrof...
temriendelijker is d,111 krisrallisarie via
scarische laaggro1.:i en descill;HiL'. Dae
bleek ook re gelden \'OOr <le ge'intcnsifiecr<le penrauie 'an M DA uit brijn ren
opzich ce van twee .1fwnderlijke processcappen. 'Wi; richccn om hicrbij vooral
op procesincemiflcacic, rnals bij fosgenering, roe we een cominu M DA- proces
hebben', zei hij. 'f lierbij wore.Ir cen nieuwe rcchnologie ecrst gerest en in fascs
aangcpasr om hec risico 1e managen.'
De enige Amenkaan in hec ge1elschap.
Henr) Kohlbrand. director engineering
&._ process sciences Do\\ ( hcnm:al L' 'iA,
beweerde dat bedrijvrn 111 de Vuenigde
Scaren zelf - zonder O\'erhe1<lssceun
- besparingen realiseren waarvoor we
in Nederl.111d bend1marking en meLrjarenafapraken nod1g hebben. 13ij Do\\
in de Verenigde )eaten wordr hard
gewerkr aan de 0111wikkeling van nieuwe
cechnologie, bi jvoorbeeld op hec gebied
\an on sire windenergie op locatic.
H1ilsrorcplaats gas. energie uic b1omassa
en sreenkolernwgassing. Ook kijken
we naar alternarie\'C grondsrnllcn. 1oals
polyolen uic natuurlijke olie (soja) en
epichloorhy<lrinc uir glycerine', zei hij.
ren slocce pronkre hij mer een rorerendc
gepakc-bed reactor voor de producrie
\.an I IOCI. die \'t:errig keer kleiner is
dan de corl\'enrionde reauor.

Slimme chemie
Jan van Breu gel. manager I nnm acion
Centre for Operations Purac Corinchem,
benadrukte da1 de gron<ls1offen voor
Purac's enige product - melkzuur
- incrinsiek duurzaam 11jn. 'Maar we
willcn nice concum.:ren mer rorrilla's'.

n:i hij. 'l loc duurzaam is immcrs dagelijb voe<lsel ah chemische grondsrof?
Daarom is her hcter om biomassa in
hrcdcrc 1in re gcbruikcn.'
Purac probeert de produccie van melkrnur re verbereren ,·ia lage pH-fermenrarie, wucsplitsing en slim me chemic.
7.o toondc Yan Breugcl aan de hand van
flesjes hoe bij her melkzuurproces kalkvorming kan wordcn ,·oorkomcn door
cen hem in bare base en hoe de vorming
van zwavelzuur kan worden afgewend
door cen hcrwinbaar 1uur. En <lac daardoor merecn de vorming van gips kan
worden voorkomen. 'Bovendien waarderen we biomassa en procesafral op rot
diervocderproducren, al kosr dir alles wel
meer energie.'
I-let encrgieverbruik probeerr Purac
daarom re verminderen mer energieLuinige rechnologiccn als de Pinch-tcchnologic.:, mc.:chanische damp-recompressie
en gebruiksniveaus op m:ia1. 'Op de
langere termijn denkcn we.: aan microwarmrckrachrccntrales, verrering, rorrefacrie, enzymarisc.he hydrolyse van
biomassa en een ge"integreerde producciekeren', zei hij.

Biotechnologie
Wim Hesselink, regional manager chemistry & process development Shell
Global Solutions lnrernarional, roonde
rijdens her symposium de voordelen van
de EMbaffie warmtewisselaar, dividing
wall columm en reactieve destillatie bij
her producrieproces voor SMPO.
Hicrna sprak Peter Nossin, Innovation
and Susrainabiliry project manager
bij DSM, over de economische en
milieuvoordclen van wi ttc biotcchnologie waarop her marktgerichre onderzoeksprogramma B-BASIC gerichc is.
'Jn 2030 kan derrig procenc van de
Nederlandse fossiele grondsroffen en
energiebehoefce vervangen 1.ijn door
groenc grondsroffen', srclde hij. DSM
gebruikc zelf steeds meer biocechnologie - wals biokatalysc, fermcntacie
of biocramformatie en genomics - in
plaacs van cradirionele chemic bij haar
processen.

Verdubbeling subsidie
Rein Willems, presidenc-direcceur
\'an Shell en voorzi ner van de Energy
Transicion Task Force, 5prak over de

'monumcntalc uitdagingcn' waarvoor
0111.e procesindusrric en energiesector
op die moment sraan. 'Orie vergaande
veranderingen warden vanuic de politick opgclcgd en moctcn gelijktijdig
wordcn gerealiscerd', zei hij. 'Ten eerste
een scherpe reducrie in C02-emissies.
Ten tweede hct in gang zenen van ecn
wcrcldwijdc omschakc.:ling van fossic.:lc
brandscoffen naar uiceindelijk duurzame
encrgiehronnen. En ten derde een leveringsgaramic.: van ahmaar stijgcnde energiehoeveelheden in een wereld waarin
de bevolking en wclvaarc blij\'en groeien. Hierroe moeten we nicuwc ideecn
en processen vinden, zowel sociale ah
technische.'
Her gevoel van urgencie is volgens
Willems nog megenomen sinds 9 maan
2007 coen de EU-regeringsleiders in
Brussel nieuwe hindende energie- en
milieudoden voor 2020 formulcerden.
'Hee gaar om cwinrig procent C0 2reduccie, rwincig procenr becere energieefficiency, twinrig procent duurzame
energie en minscens cien procenr biobrandsrof in be111ine en diesel'. 'lei hij.
'We vragen de regering om een klimaat
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cc crccren waarin handcl en indusrrie
een succcsvol innov-acie-. rcchnologie- en
invcstcringsbeleid kunnen opzcrrcn. We
moctt:n die gezamcnlijk aanpakken met
kcnniscenrra en de regcring plus aandcclhoudcrsn:rcnigingcn.'
Dit mocr zijns inziem \·ergczcld gaan
van ccn consisrent algcmccn subsidiec.:n incentives-bdeid, onafbankclijk
v.in de lcvcnsduur van ccn Kabiner.
' Daarbij moec er ccn l~ ncrgy Transition
Regicorgaan komen om de energic01mchakcling onall1ankclijk aan re
sruren en belangrijkc .ianbevdingen
CL' docn bij de regcring om fondsen tl
rq~den voor de onder1ocks- en onrwikkdi ngsfasen naar de markc', zei hij.
Ook moct de jaarlijkse regeringssubsidic
worden verdubbeld van C.:cn miljard curo
n.tar rwee milprd curo. of zclfs meer als
<le 'charringen \"an de afsprakcn van
lJ maarr in Brussel duidclijker worden.'
Her Transition Action Plan Jae in mei
2006 aan de rcgering werd gepresencccrd. srclr her <loci om de Ncdcrlandsc
CO 2-cmissies met vijfug procent ce
rL·duceren rot 2050, wac nu rwimig
prm:cm in 2020 moec zijn volgens de
Europcse Unie en derug proccnr in
2020 \\111 de rcgcring. \\'illems: 'Ik
neem aan dar de rcgcring de koscen
\·an deze exera ricn procem 1al fi nan-

dercn en nice de handcl t:n indusrrie de
rckening ervoor zal prcscnrercn. Zij hebbcn immers al genoeg u1cdagingcn het
hoofd cc bieden en moctcn nice nog een
wncurrenrienadecl binnen Furopa erbij
krijgen.'
\'olgrns Willems 1.al de energic-omschakcling vooral een kwestic van induscride
modernisering op grore schaal 1.ijn. 'A.ls
de regcring nu een fr11meu 1ork creeerr
mn bchulp van flnanciclc bronnen en
mencalitcit, zal de BY Nederland her
leveren.'

Verandering
'De Lhemicbcdrijven in de procesindustric veranderen', 1e1 l lcnk ,·an den
Berg van de Universiteit Iwcnre. ' Her
enc LOncern blijfr Lich richcen op de
bulkchcmic en wil daarin de !cider Lijn,
her andere kiesc een a lccrnarieve srracegie
en zoekt het in de wirre bioccchnologie.
Her Jerde wil groeicn door ovcrname
\<lll bcdrijven die de ander nice passend
\indc in 1ijn programrna. We hebben de sprekers uir hec bcdrijfsleven
gcvraagd aan ce gevcn in hoeverre de
srraregie en de verandcringen van hun
bedrijf worden bcpaal<l door "l:.nergy
&. Resources". Daarnaast wilden we
ook laren zien hoe we in Twencc inspclen mcc ons onder10ck op dir rhcma.

Duurtaamheid is een leidcnd clement in
hce programma van IM PACI~ hcc dak
van ons on<lcrzoek.'
1lij v111dr die belangrijk voor iedcrc chemische ingcnicur <lie icts verdcr nadenkc
dan 1ijn neus lang is. 'Op inccrn.uionalc
Longressen wordc regdmacig aan<lachc
geschonken aan de sleutclrol die de chemist:hc industric met gdiecrdc bedrij,·en
en on<lerweksinscicuccn speelt 111 on1.e
maarschappij. Onzc procesinduserie
speelt in op nieuwe e1sen ccn aamien
\an " Energy & Resources".'
Hee gaat volgens \'an den Berg nice
allecn om energie. ' De chcmischc indusuie vcrbruikc weliswaar \'Ccl energie,
maar <le grondsroffenvoorziening is
ook 1cer bclangrijk. Ongeveer ticn toe
\ ijfrien procem van de fossicle hrandsroffen gebruiken \\ e als grondst0f
voor onte producren en de rest wordr
wercldwijd gebruikt rnor de cncrgic,·oor11eningcn. Moct d.1t 10 doorgaan.
of moctcn we de foss1cle bron ncn van
koolwarcrsroffen bewaren voor de
grondsrofvoorziening en op een andcre
wij1e in onze energ1e ga<lll \·oorzicn?
Wij spclen met ons ondcrwck u1 proLesontwcrp aan de Univcrsiccic T\\ente
in op de n1cuwe eiscn ,·an duurzaamhcid en besparingen die de procesindustric mocc rcaliscren.' •
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