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Introductie	  
Diverse	  onderdelen	  van	  de	  vlasplant,	  zoals	  zaden,	  vezels	  en	  lemen	  kunnen	  in	  verschillende	  producten	  
verwerkt	  worden.	  Bijvoorbeeld	  lemen	  als	  bouwmaterialen	  en	  zaden	  als	  voedingsmiddel.	  De	  lange	  
vlasvezel	  wordt	  o.a.	  gebruikt	  in	  textiel.	  Tegenwoordig	  krijgt	  de	  lange	  vezel	  ook	  steeds	  meer	  interesse	  
van	  verschillende	  andere	  industrieën	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  auto-‐industrie.	  De	  motivatie	  hiervoor	  is	  om	  
de	  CO2-‐emissie	  in	  deze	  industrie	  te	  beperken.	  De	  lange	  vlasvezel	  is	  sterk	  en	  licht	  in	  gewicht	  en	  is	  daarom	  
uitermate	  geschikt	  in	  verschillende	  sterke	  lichtgewicht	  constructie	  materialen.	  

Het	  Europese	  Grow2Build	  project	  focust	  onder	  andere	  op	  het	  gebruik	  van	  vlas	  in	  Noordwest-‐Europa.	  
Motivatie	  daarvoor	  is	  om	  de	  olie-‐gebaseerde	  economie	  in	  die	  regio	  om	  te	  zetten	  naar	  een	  bio-‐based	  
economie.	  Binnen	  dit	  Europese	  project	  heeft	  het	  lectoraat	  Duurzame	  Energievoorziening	  van	  
Hogeschool	  Saxion	  onderzoek	  verricht	  naar	  de	  mogelijkheden	  voor	  duurzame	  vlasvezelproductie.	  Het	  
lectoraat	  heeft	  als	  ambitie	  om	  het	  energieverbruik	  te	  verminderen	  en	  ook	  om	  de	  samenleving	  te	  helpen	  
bij	  de	  omschakeling	  van	  fossiele-‐brandstoffen	  naar	  duurzame	  energie.	  Duurzame	  productie	  van	  
vlasvezel	  past	  bij	  deze	  ambitie.	  

Doelstelling	  van	  het	  onderzoek	  
Vlasproducten	  zijn	  duurzaam	  en	  CO2-‐neutraal.	  Om	  deze	  claim	  te	  houden	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  hele	  
keten,	  van	  zaad	  tot	  product,	  ook	  CO2-‐neutraal	  is.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  verwerking	  van	  de	  vlasplanten	  ook	  
duurzaam	  moet	  zijn.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  gekeken	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  de	  verwerking	  van	  vlasplant	  naar	  
lange	  vezel	  CO2-‐	  	  en	  energieneutraal	  te	  maken.	  

Aanpak	  
Volgens	  vooronderzoek	  naar	  de	  productie	  van	  lange	  vezel	  blijkt	  dat	  het	  rotingsproces	  een	  cruciale	  stap	  
is.	  Mooie	  en	  goede	  vlasplanten	  kunnen	  door	  verkeerd	  roten	  toch	  nog	  een	  tegenvallende	  vlasvezel	  
opbrengst	  leveren.	  Roten	  is	  dus	  een	  belangrijk	  proces.	  Het	  tweede	  opvallende	  aan	  de	  vlasvezel	  
productieketen	  is	  dat	  een	  grote	  hoeveelheid	  lemen	  ontstaan.	  	  Deze	  biomassa	  reststroom	  kan	  ook	  
omgezet	  worden	  naar	  bruikbare	  energie	  voor	  de	  procesvoering	  van	  vlasplant	  	  naar	  vezel.	  

Om	  het	  vlasvezel	  productieproces	  te	  verbeteren	  is	  gekeken	  naar	  (1)	  eenvoudige	  rotings	  procescondities	  
voor	  korte	  vezels	  (test	  in	  flessen),	  	  vervolgens	  (2)	  	  naar	  de	  opschaling	  naar	  lange	  vezels,	  tenslotte(3)	  	  
naar	  energie	  productie	  uit	  reststromen	  (lemen)	  van	  de	  vlasvezels.	  



1. Roten	  (test	  in	  flessen)	  
Het	  roten	  is	  een	  belangrijke	  stap	  en	  het	  is	  dan	  ook	  niet	  zo	  verwonderlijk	  dat	  al	  veel	  onderzoeken	  
aan	  het	  roten	  zijn	  besteed.	  Deze	  onderzoeken	  variëren	  sterk	  in	  opzet	  en	  hierbij	  kan	  men	  denken	  
aan	  :	  enzymen	  toevoegen,	  chemische	  roten,	  roten	  bij	  hoge	  druk.	  Enkele	  technieken	  zijn	  
veelbelovend	  en	  bieden	  een	  uitkomst	  in	  de	  kwaliteit	  van	  de	  vezel.	  Echter,	  dan	  blijft	  het	  
rotingsproces	  	  niet	  altijd	  duurzaam	  en	  CO2-‐neutraal.	  Toevoegen	  van	  chemicaliën	  moeten	  
immers	  ook	  weer	  geneutraliseerd	  worden.	  In	  principe	  moet	  elke	  toevoeging	  of	  bewerking	  in	  het	  
productieproces	  ook	  getoetst	  worden	  op	  duurzaamheid.	  	  
	  
Om	  een	  zo	  laag	  mogelijke	  impact	  op	  het	  milieu	  te	  hebben	  is	  in	  dit	  onderzoek	  gekeken	  naar	  
spontane	  gecontroleerde	  roting.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  temperatuur	  gecontroleerd	  is	  en	  dat	  
dauw-‐	  	  en	  waterroten	  zijn	  nagebootst	  in	  dichte	  flessen	  (zie	  figuur	  1).	  De	  micro-‐organismen	  
verantwoordelijk	  voor	  het	  roten	  zijn	  al	  aanwezig	  op	  de	  vlasplanten	  en	  dienen	  zich	  te	  
ontwikkelen	  in	  de	  flessen.	  	  Belangrijke	  parameters	  in	  het	  proces	  zijn:	  (1)	  de	  rotingstijd,	  (2)	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  vezel,	  (3)	  de	  belasting	  op	  het	  milieu.	  

(figuur	  1,	  gecontroleerd	  water-‐	  en	  dauwroten	  bij	  verschillende	  temperaturen)1)	  

Het	  dauwroten	  (met	  een	  minimale	  hoeveelheid	  water,	  dauw)	  is	  ongeveer	  net	  zo	  snel	  als	  het	  
waterroten	  (3	  weken).	  Een	  voordeel	  van	  het	  dauwroten	  is	  dat	  het	  een	  minimale	  hoeveelheid	  
afvalwater	  geeft.	  Een	  voordeel	  van	  het	  waterroten	  is	  dat	  de	  tijd	  kan	  worden	  verkort	  van	  drie	  
naar	  twee	  weken.	  Tijdens	  de	  eerste	  drie	  weken	  van	  waterroten	  accumuleren	  micro-‐organismen	  
en	  enzymen	  in	  het	  water.	  Door	  het	  hergebruik	  van	  dit	  water	  met	  de	  al	  aanwezige	  actieve	  micro-‐
organismen	  is	  het	  roten	  van	  het	  vlas	  verkort	  tot	  twee	  weken.	  Waterroten	  t.o.v.	  dauwroten	  
levert	  enerzijds	  meer	  afvalwater,	  anderzijds	  kan	  het	  waterroten	  worden	  versneld.	  



	  

2. Opschalen	  van	  waterroten	  met	  behulp	  van	  roterende	  drum	  en	  bellenkolom	  
	  
De	  flessentesten	  leverden	  vooral	  veel	  informatie	  over	  procescondities	  als	  temperatuur	  en	  
rotingstijd.	  Aangezien	  de	  lange	  vezel	  meer	  geld	  oplevert	  dan	  de	  korte	  vezel,	  	  zijn	  de	  bij	  de	  
flessentest	  bepaalde	  ideale	  condities	  voor	  het	  waterroten	  toegepast	  op	  twee	  grotere	  
procesinstallaties.	  Één	  daarvan	  is	  de	  roterende	  drum	  en	  de	  andere	  is	  de	  waterkolom.	  

	  
(figuur	  2,	  de	  roterende	  drum	  voor	  opschaling)	  
	  
De	  roterende	  drum	  
Bij	  de	  roterende	  drum	  bleek	  al	  snel	  dat	  de	  rotingstijd	  nog	  verder	  kon	  worden	  verkort.	  Echter,	  
het	  roten	  over	  de	  gehele	  vlasplant	  en	  over	  de	  verschillende	  vlasplanten	  in	  de	  trommel	  was	  niet	  
uniform.	  De	  vlasplanten	  die	  de	  meeste	  mechanische	  wrijving	  ondervinden	  van	  het	  ronddraaiend	  
vat	  	  worden	  sneller	  geroot.	  Dit	  is	  niet	  wenselijk,	  omdat	  bij	  de	  volgende	  processtap	  de	  kwaliteit	  
van	  de	  vlasplanten	  en	  de	  lange	  vezel	  zo	  uniform	  mogelijk	  moet	  zijn.	  Echter,	  hieruit	  kan	  
geconcludeerd	  worden	  dat	  mechanische	  invloeden	  het	  roten	  kunnen	  versnellen	  en	  wellicht	  
andere	  mogelijkheden	  bieden.	  

De	  Bellenkolom	  
Om	  het	  rottingsproces	  gelijkmatig	  over	  de	  vlasplant	  te	  verdelen,	  is	  gebruikt	  gemaakt	  van	  een	  
bellenkolom.	  Hierbij	  hangt	  het	  te	  roten	  vlas	  in	  een	  waterkolom	  en	  het	  water	  wordt	  gemixt	  met	  
gasbellen.	  Het	  effect	  hiervan	  is	  dat	  het	  vlas	  gelijkmatiger	  geroot	  kan	  worden.	  Ook	  de	  rotingstijd	  
was	  beduidend	  korter	  dan	  in	  de	  voorgaande	  flessen	  experimenten.	  De	  enkele	  experimenten	  
met	  de	  bellenkolom	  geven	  veelbelovende	  resultaten.	  

	  



	   	  

(Figuur	  3,	  Bellenkolom	  en	  geproduceerde	  lange	  vlasvezel)1)	  

3. Energie	  uit	  vlas	  
Tijdens	  het	  processen	  van	  vlas	  is	  het	  mogelijk	  bruikbare	  energie	  uit	  het	  vezelproductieproces	  te	  
winnen.	  Dit	  is	  belangrijk,	  omdat	  op	  deze	  manier	  de	  procesvoering	  energie-‐neutraal	  kan	  worden	  
gemaakt.	  De	  focus	  lag	  hierbij	  op	  twee	  mogelijkheden:	  1.	  Biogasproductie	  uit	  afvalwater	  	  
2.Pyrolyse	  olie	  uit	  lemen.	  

Biogas	  
Bij	  het	  gebruik	  van	  waterroten	  lossen	  verschillende	  van-‐de-‐plant-‐afkomstige-‐stoffen	  op	  in	  het	  
water.	  Een	  deel	  van	  deze	  stoffen	  zijn	  biologisch	  afbreekbaar.	  Theoretische	  is	  het	  dus	  mogelijk	  
om	  een	  deel	  van	  deze	  stoffen	  om	  te	  zetten	  in	  biogas.	  Het	  biogas	  kan	  gebruikt	  worden	  als	  groen	  
gas	  voor	  energievoorziening	  in	  het	  totale	  vlas	  verwerkingsproces.	  Een	  voordeel	  van	  waterroten	  
t.o.v.	  dauwroten	  is	  dus	  ook	  de	  mogelijkheid	  tot	  de	  productie	  van	  biogas.	  In	  een	  toekomstig	  
onderzoek	  is	  het	  interessant	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  mogelijkheden	  om	  vlasroten	  en	  
biogasproductie	  te	  combineren	  tot	  één	  reactor.	  Dat	  scheelt	  proceskosten.	  

Pyrolyse	  olie	  
Ongeveer	  de	  helft	  van	  het	  gewicht	  van	  de	  vlasplant	  resulteert	  uiteindelijk	  in	  lemen.	  De	  lemen	  
hebben	  een	  houtachtige	  structuur	  en	  zijn	  daarom	  geschikt	  voor	  pyrolyse.	  Pyrolyse	  is	  het	  proces	  
waarbij	  op	  hogere	  temperaturen	  zonder	  zuurstof	  de	  lemen	  worden	  omgezet	  naar	  olie,	  kool	  en	  
gassen.	  De	  gassen	  zijn	  ontvlambaar	  en	  zo	  kan	  energie	  voor	  het	  totale	  pyrolyse	  proces	  verkregen	  
worden.	  Bovendien	  ontstaan	  de	  producten	  pyrolyse	  olie	  en	  pyrolyse	  kool.	  Deze	  twee	  producten	  
kunnen	  ook	  gebruikt	  worden	  voor	  de	  aandrijving	  van	  het	  totale	  vlasvezel	  productie-‐proces:	  van	  
vlasplant	  tot	  lange	  vezel.	  Naar	  gelang	  de	  grote	  (hoeveelheid	  vlas)	  kan	  dan	  het	  hele	  proces	  
energie-‐neutraal	  gemaakt	  worden.	  

De	  olie	  en	  de	  kool	  zijn	  volwaardige	  producten	  die	  voor	  andere	  doeleinden	  gebruikt	  kunnen	  
worden.	  De	  olie	  kan	  gebruikt	  worden	  voor	  het	  conserveren	  van	  bijvoorbeeld	  hout.	  



   

	   Figuur	  4,	  A	  Pyrolyse	  kool,	  	  B	  vlasvezel	  geconserveerd	  met	  pyrolyse	  olie,	  C	  pyrolyse	  olie)1)	  

Conclusies	  
Behalve	  de	  vezels	  kunnen	  ook	  de	  producten	  pyrolyse	  olie	  en	  kool	  geproduceerd	  worden.	  Hiermee	  
kunnen	  nieuwe	  producten	  en	  toepassingen	  voor	  de	  vlasplant	  geïntroduceerd	  worden.	  Belangrijker:	  om	  
de	  duurzaamheid	  van	  de	  vezel	  van	  de	  vlasplant	  	  te	  waarborgen	  dient	  de	  opwerking	  ook	  duurzaam	  te	  
zijn.	  De	  productie	  van	  biogas	  uit	  water	  van	  waterroten	  en	  de	  productie	  van	  olie	  en	  kool	  uit	  de	  productie	  
van	  lemen	  dragen	  bij	  aan	  de	  energievoorziening	  voor	  het	  duurzaam	  produceren	  van	  de	  lange	  vezel.	  	  

Aanbevelingen	  
In	  de	  bovenstaande	  onderzoeken	  zijn	  relatief	  kleine	  proces	  opstellingen	  gebruikt.	  Om	  nog	  efficiënter	  te	  
produceren	  zouden	  de	  verschillende	  onderzoek	  stappen	  opgeschaald	  kunnen	  worden.	  Ook	  kan	  
onderzocht	  worden	  of	  verschillende	  vlassoorten	  een	  verbeterde	  	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  energiebalans	  
voor	  de	  productie	  van	  vlasvezel	  uit	  vlasplanten.	  
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