
                 CLEAN FUELS
                        for a sustainable energy economy

ENERGIENEUTRALE MESTVERWAARDING

Partijen

• Clean Fuels B.V. - Technologie-innovator en -leverancier
• DOFCO International B.V. - Marketing & sales organische meststoffen 
• CORNELISSEN CONSULTING SERVICES BV - energieadviesbureau 
• Mostert & van de Weg B.V. - Mestverwerker, binnenlandse en buitenlandse  mest- en transport-

markt

Een Probleem met een Oplossing

• Nederlandse veehouders kampen al jaren met een mest- en mineralenoverschot. Mest is immers 
beschikbaar als functie van de productiviteit van de veehouderij en is daarom niet vanzelf in 
evenwicht met lokale behoeften en absorptiecapaciteiten.

• Door de verplichte mestverwerking moeten vanaf 1-1-2014 deze veehouders een deel van het 
bedrijfsoverschot (laten) verwerken. 

• Bestaande verwerkingstechnieken zijn erg energie-intensief.

Veel voorkomende verwerkingstechnieken, 4 stappen:
1. Vergisten (energiewinning: biogas, voor groen gas, elektriciteit, restwarmte).
2. Scheiden van de restproducten: natte fractie, dikke fractie (digestaat).
3. Natte fractie: biologische reiniging, en omgekeerde osmose gevolgd door lozing op oppervlak-

tewater.
4. Digestaat: drogen en hygiëniseren, eventueel pelleteren, gevolgd door exporteren. Dit proces 

verloopt veelal door uitpersen (ontwateren) en verwarmen m.b.v brandstoffen (bv. aardgas).
De voorgaande stappen 2-4 kunnen ook zonder vergisting op de mest worden toegepast.

Carbonisatie van mest en/of digestaat biedt een aantrekkelijke oplossing, met 4 voordelen:
• Volledige of gedeeltelijke besparing van fossiele brandstof (aardgas).
• Halvering van distributiekosten en/of exportkosten.
• Hoogwaardige mineraalrijke meststof en groeisubstraat (een product in plaats van afval).
• Langjarige 'carbon capture' door opslag van koolstof in de bodem en reductie van directe broei-

kasgasemissies door vermeden gebruik van fossiele energie.

Waarom is (bijna) volledige besparing van fossiele brandstof mogelijk? 

Beschouw de pyrolyse van digestaat of mest (de verschillen zijn klein voor een energieberekening) bij 
realistische condities:
• 1 ton ontwaterde mest (dikke fractie) bevat (voorbeeld) 600 kg water. Er wordt gedroogd tot 

90% droge stof, derhalve verdampt 556 kg water. De netto energie daarvoor benodigd is 1254 
MJ, bruto 1791 MJ (bij een energetisch rendement van 70%).

• Diezelfde ton dikke fractie bevat (voorbeeld) 280 kg zuivere organische stof (en daarnaast ook 
mineralen). Pyrolyse daarvan geeft behalve kool met daarin opgesloten de mineralen, ook 
brandbaar gas (231 kg), met een stookwaarde van 9.2 MJ/kg. Dat is 2123 MJ. Het pyrolysepro-
ces zelf kost maar 238 MJ. Er blijft dus 1785 MJ warmte over. 

Het pyrolyseproces kan derhalve alle warmte leveren die nodig is voor het drogen van mest tot 90% 
droge stof. 

Voor droge-stofgehaltes van ontwaterde mest (dikke fractie) onder de 40% is het pyrolyseproces niet 
in staat om te voorzien in alle benodigde proceswarmte, maar wel heel veel. Voorbeeld: Bij een droge-
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stofgehalte van 35%, kan 80% van de benodigde droogenergie (tot 90% droge stof) beschikbaar ko-
men uit het pyrolyseproces.

Er is geen enkele alternatieve verwerkingsroute bekend die deze energieprestatie levert!

Waarom worden distributiekosten gehalveerd?

Het eindproduct (biochar) dat gemaakt wordt van 1 ton verse mest (40% droge stof), weegt nog slechts
213 kg. Niet gecarboniseerde mestpellets, gemaakt van diezelfde ton mest wegen 444 kg. Het stortge-
wicht is in beide gevallen ongeveer 600 kg/m3. Derhalve een massa- en volumebesparing van 50%.

Er is geen enkele alternatieve verwerkingsroute bekend die deze massa- en volumereductie levert!

Mineraalrijke meststof en groeisubstraat

De meeste minerale voedingsstoffen worden tijdens de pyrolyse in de kool geconcentreerd. Stikstof 
komt deels vrij (in gasvorm) en kan worden teruggewonnen als ammoniumsulfaat. Door opmenging 
van verschillende mestsoorten (bv. koemest en pluimveemest) ontstaat een aantrekkelijke 
mineralensamenstelling. Bijkomend voordeel bij gebruik van voldoende pluimveemest is dat het 
mengsel een hoog droge-stofgehalte heeft van meer dan 40%, zodat energieneutraliteit gemakkelijk 
realiseerbaar is.

Wereldwijd wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar kool als bodemverbeteraar, onder de naam 
biochar. Aan biochar worden positieve eigenschappen toegeschreven zoals: de waterretentiecapaciteit 
en de stimulatie van de vorming van een sterk wortelstelsel. Biochar gemaakt van mest is echter een 
bijzonder product waarnaar nog weinig onderzoek is verricht. Vermoedelijk kan op basis van gepyro-
lyseerde mest een product worden ontwikkeld dat voedingsstoffen geleidelijk aan planten doseert 
(slow release). Ook wordt  verwacht dat biochar kan zorgen voor een langdurig verbeterde bodem-
structuur (lucht- en waterhuishouding, bodemleven) die plantenteelt ondersteunt.

De voorgestelde verwerkingsroute wordt gekenmerkt door een substantiële valorisatie van de  mineral-
en die aanwezig zijn in dierlijke mest. Dat kan niet gezegd worden van de veel gebruikte verbran-
dingsroute (eventueel ook na vergisting). Bij verbranding worden de mineralen uit de mest omgezet in 
bodemas en vliegas, producten die de facto als waardeloze afvalstof worden verwerkt. 

Langjarige 'carbon capture' en reductie van broeikasgasemissies.

Kool is weinig gevoelig voor biologische afbraak. Terwijl een niet gepyrolyseerde mestkorrel in de bo-
dem wordt verteerd onder vorming van CO2 en methaan, blijft de koolstof in een gepyrolyseerde 
mestkorrel juist als vaste stof gebonden. De ton ontwaterde mest uit eerder besproken voorbeeld, geeft
bij pyrolyse 213 kg kool met mineralen. Daarin is 78 kg C (zuivere koolstof) langdurig vastgelegd, 
equivalent met 286 kg CO2. 

Daarenboven draagt de vermeden inzet van 1785 MJ aardgas met 101 kg CO2 bij aan de verminderde 
uitstoot van broeikasgas (bij de standaard CO2-emissiefactor voor aardgas 2014: 56.4 kg/GJ). Samen 
derhalve: 387 kg CO2/1000 kg ontwaterde mest of digestaat, waarvan door energiebesparing 26% en 
door 'carbon capture' 74%.

Relevantie voor Nederland

• Een oplossing voor verwerking van het mest- en mineralenoverschot en daardoor een perspec-
tief voor de veehouderij.

• Extra toegevoegde waarde door concentratie van de mineralen en verminderde distributiekosten.
• Substitutie van energie-intensief geproduceerde kunstmest door een zelfdoserend mineraalrijk 

groeisubstraat.
• Volledige of bijna volledige besparing van procesenergie, vooral van aardgas.
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• Extra compensatie van CO2-uitstoot door additionele carbon capture.
• Demonstratie en verdere innovatie van exportwaardige technologie.

Stand van Zaken 

Clean Fuels heeft de technologie beschikbaar om allerlei soorten biomassa op milieuvriendelijke wij-
ze, effectief en rendabel te kunnen verkolen. Een test- en demonstratiefabriek is door Clean Fuels op 
ware grootte gebouwd. Toepasbaarheid voor mest en digestaat is nog uitsluitend op labschaal aange-
toond. De installatie van Clean Fuels is echter geschikt voor het doen van grootschalige proeven.

In onderstaand processchema, dat Clean Fuels heeft opgesteld, is de energiebalans gesloten, zonder 
gebruik te maken van externe brandstoffen of warmte voor droogprocessen. Alle lucht die mogelijk 
geuren meedraagt, wordt gebruikt als verbrandingslucht voor de warmte-opwekking. Geuremissies 
zijn derhalve voorkomen. 

Op laboratorium schaal zijn mestkorrels door Clean Fuels gecarboniseerd en door Dofco geanalyseerd 
op mineralengehalte. Onderstaande tabel geeft de analyseresultaten.
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Mest Mestkool Het carbonisatieproces genormeerd op grondstofinvoer

natte basis natte basis Mest Mestkool Opbrengst als kool

g/g Mest g/g Mest g/g Mest

Vocht 9.8% 3.3%

As 28.9% 58.6% 0.289 0.289 100%

Organisch 61.0% 38.0% 0.610 0.187 31%

N 3.20% 2.40% 0.032 0.012 37%

P als P2O5 4.90% 7.72% 0.049 0.038 78%

K als K2O 3.65% 5.39% 0.037 0.027 73%

Carbonisatie: Clean Fuels.
Chemische analyse: Dofco (TLR International Laboratories).

Geconcludeerd wordt dat 78% van de fosfor in de originele mest is behouden in de kool, 73% van de 
kalium en 37% van de stikstof. Overigens kan de geëmitteerde stikstof tijdens drogen en pyrolyse gro-
tendeels worden teruggewonnen als ammoniumsulfaat. Ook de verloren fosfor en kalium zijn niet ver-
loren voor het eindproduct, maar kunnen als vliegas worden teruggewonnen. 

Kosten-batenanalyse: Quick Scan

Een conservatieve 'Quick Scan' laat een positief saldo zien: 
• Financiële ROI=26%, maatschappelijke ROI = 39% (respectievelijk exclusief en inclusief CO2 

rechten).
• Baten zijn voornamelijk het gevolg van 1/ besparing aardgaskosten, 2/ verminderde transport-

kosten.

Alle data van deze analyse in de volgende tabel:

Marginale investeringen t.o.v. bestaande pelletproductie

Investering 1,580,000 €

Pyrolysis unit

Heat exchanger

Toebehoren

Projectduur 15 jr

Discontovoet 7% /jr

Onderhoud 2.5% v.d. investering/jr

Tarief aardgas 8 €/GJ

Tarief distributiekosten 60 €/t Export Centraal Europa

Verkoopwaarde Biochar (op basis P, K, N) 124 €/t
Op basis van PKN zonder terug-
winning v.h. pyrolyseverlies Verkoopwaarde droge mest (op basis  P,  K,

N)
98 €/t

Tarief CO2 emissie 10 €/t

Verwerking: MCw

Verse mest 263,858 t92%/jr 92%

= (equivalent) 52,772 t60%/jr 60%

= (equivalent) 23,454 t10%/jr 10%

Biochar 11,855 t/jr

Massabesparing 11,599 t/jr

Vermeden aardgasverbruik 94,196 GJ/jr
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Vermeden CO2-emissie 20,405 t/jr

Kosten €/jr

Kapitaalkosten(annuiteit) 173,476

Electriciteit pm

Onderhoud 39,500

Arbeid pm

TOTAAL 212,976

Baten

Besparing distributiekosten 695,967

Verkoopopbrengsten 1,466,424

Derving mestverkoop -2,295,020

Besparing aardgas 753,567 D€ TVT (jr) ROI

SUBTOTAAL 620,938 407,963 3.9 26%

CO2 emissie reductie 204,046

TOTAAL 824,984 612,009 2.6 39%

Vervolgstappen: Haalbaarheidsonderzoek

Er is een subsidie aangevraagd bij het EFRO-programma van de Provincies Overijssel en Gelderland.

Het voorgestelde samenwerkingsproject heeft als doelen:
• De pyrolysetechnologie van Clean Fuels geschikt te maken voor de pyrolyse van mest en diges-

taat.
• Een of meer waardevolle producten te ontwikkelen uit het vaste eindproduct (de 'biochar').
• Systeemanalyse en -ontwikkeling gericht op 1/ afstemming van de definities van grondstoffen 

en eindproducten alsmede de integrale procesvoering, en 2/ een 'basic engineering' concept te 
ontwikkelen voor een integrale verwerkingsfabriek.

• Haalbaarheidsstudie op het niveau van een 'pre-feasibility study'.
De verwachting is dat de businesscase zonder operationele subsidies rendabel zal zijn. 

Oldenzaal, 20 mei 2015
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