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Het Chinese Jiahua Chemicals is 

nog niet heel bekend in Europa, 

maar daar komt volgens het 

bedrijf snel verandering in. Sinds 

kort is het familiebedrijf ook in 

Nederland gevestigd. Bij test-

faciliteit Plant One Rotterdam 

werkt Jiahua aan duurzame tech-

nologieën voor haar producten. 

Jiahua Chemicals is een Chinees familie-
bedrijf, met een hoofdkantoor in Shang-
hai. Het is opgericht in 1998 en heeft zes 
fabrieken langs de kust van China. Nog 
eens drie plants worden op het moment 
in China, Vietnam en de Verenigde Staten 
(in Houston) gebouwd. In de fabrieken 
maakt Jiahua polyolen, chemicaliën voor 
de bouw en oppervlakte-actieve stoffen. 

Europa

Begin 2020 besloot Jiahua een R&D 
Centre of Excellence op te zetten in 
Rotterdam om gebruik te kunnen maken 
van de technologische trends in Europa 
op het gebied van de petrochemische 
industrie. Het bedrijf koos voor Rotter-
dam vanwege het uitgebreide netwerk 
van petrochemische technologieën en het 
gunstige investeringsklimaat van meerde-
re partners in de regio.
De nieuwe R&D-faciliteit staat bij Plant 
One Rotterdam en is bijna klaar voor 
gebruik. Covid-19 vertraagde het afgelo-
pen jaar helaas de bouw en inrichting van 
de nieuwe laboratoria. David Popplewell, 
European Director of R&D: ‘In februari 

kunnen wij beginnen met onderzoek en 
ontwikkeling van projecten voor zowel 
de Europese als Chinese markt.’ 

Lignine 

Bij Plant One gaat Jiahua naar een breed 
scala aan technologieën kijken, maar de 
focus ligt op duurzaamheid. Popplewell: 
‘Denk daarbij aan bio-oppervlakte- 
actieve-stoffen, het gebruik van lignine 
als grondstof en het afvangen en gebrui-
ken van CO2. Deze technologieën 
kunnen voor onze huidige producten 
worden gebruikt, maar ook voor com-
pleet nieuwe markten. De coronapan-
demie heeft bijvoorbeeld voor nieuwe 
trends gezorgd in de gezondheidszorg en 
de schoonmaakindustrie. Jiahua zoekt 
nu naar manieren om nieuwe, nuttige 
producten te creëren en bestaande pro-
ducten in verschillende toepassingen te 
gebruiken.’ 

Naamsbekendheid 

De naamsbekendheid van het bedrijf was 
tot nu toe nog niet groot, omdat veel 
aandacht is besteed aan het opbouwen 
van een commercieel bedrijf op specifie-
ke gebieden. ‘We hopen dat de bekend-
heid van Jiahua Chemicals als innovatief 
bedrijf door onze nieuwe R&D-faciliteit 
groeit’, zegt Popplewell. ‘Verder willen 
we anderen kennis met ons laten maken 
via beurzen, wetenschappelijke bijeen-
komsten en door samenwerking met 
academische partners in Nederland en de 
rest van Europa.’  ■

Chinees bedrijf werkt in Rotterdam 

aan duurzame technologieën
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Deze pagina’s worden 

mogelijk gemaakt door 

Plant One Rotterdam

Elemetal ontwikkelt bij Plant One een innovatief proces voor de terugwinning 

van zink uit bodemassen van energiecentrales. Doel is het produceren van een 

hoogwaardig zinksulfaat dat opnieuw als grondstof in de zinkindustrie kan wor-

den ingezet, maar ook in andere industrieën zoals mijnbouw, agro en pigmenten. 

Een praktisch werkende oplossing die een mooie bijdrage levert aan het circulair 

maken van onze economie. 

Na een succesvolle eerste fase in 2020, werken de teams van Elemetal en Plant 

One nu samen aan de volgende stap. Ze vergroten de verwerkingscapaciteit flink 

door de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe logingsreactor. Daarnaast 

breiden ze het proces uit met een zuiveringsstap om aluminium te verwijderen. 

Ook wordt een kristallisator toegevoegd om naast zinksulfaat als oplossing ook 

vast zinksulfaat van hoge kwaliteit te produceren. De engineering van de installa-

ties in volle gang. De verwachting is dat het proces in de tweede helft van dit jaar 

operationeel is.

3D-render van de installatie bij Plant One

WASTE TO VALUE: ELEMETAL MAAKT VOLGENDE STAP

Bij Plant One Rotterdam staat een 

bijzondere pyrolyse-installatie. De 

kracht zit in het volledig geïntegreer-

de proces, dat restmaterialen zoals 

oude autobanden voor bijna honderd 

procent in hoogwaardige producten 

omzet. Daarbij wordt ook nog eens 

CO2 afgevangen en water gezuiverd. 

Zero waste dus! 

Dat unieke concept trekt veel belang-

stelling in binnen- en buitenland. 

De Duitse chemiereus BASF heeft 

bijvoorbeeld al laten weten de 

pyrolyse-olie te willen afnemen als 

hernieuwbare grondstof. Andere 

grote ondernemingen (Trelleborg, 

Continental) zien een goede toepas-

sing voor het carbon black. Hiermee 

kunnen zij nieuwe autobanden 

maken. Daarnaast is onderzoek naar 

de ontwikkeling van actieve kool 

in volle gang. Het syngas tenslotte 

gebruikt Plant One Rotterdam voor 

energieproductie. 

Vanwege de totaaloplossing die 

PyroOne biedt, is het geen wonder 

dat er ook gesprekken zijn met par-

tijen die graag zo’n installatie op hun 

eigen locatie willen neerzetten. Na de 

succesvolle proof-of-concept, is de 

afgelopen maanden hard gebouwd 

aan een volwaardige installatie. De 

reactor heeft zijn eerste draaiuren 

gemaakt. PyroOne is klaar voor pro-

ductie.

PYRO-ONE START OP! 

Hoe maken we waterstof op een veilige en efficiënte manier beschikbaar voor 

toepassing in bijvoorbeeld mobiliteit? H2CiF heeft een innovatief antwoord op die 

vraag. Met een uniek proces legt het bedrijf waterstof vast in natriumboorhydride, 

een stabiele vaste stof die opslag en transport eenvoudig maakt. Een reactie van 

het boorhydride met ultra 

puur water (UPW) maakt de 

waterstof vrij. Zelfs in dubbele 

hoeveelheden, want ook het 

UPW is een bron van water-

stof in dit proces. Dit alles 

gebeurt zonder toevoeging 

van externe energie en direct 

op de plek waar de waterstof 

wordt ingezet, bijvoorbeeld 

aan boord van een schip. 

Het natriumbooroxide dat na 

reactie overblijft, wordt weer 

opgewerkt naar het hydride. De cirkel is rond.

In nauwe samenwerking met het team van H2CiF, heeft Plant One een installatie 

gebouwd op lab-schaal waarmee inmiddels een proof-of-concept is geleverd. 

H2Cif werkt nu verder aan integratie van de processtappen en demonstraties in de 

praktijk.

H2CIF MAAKT WATERSTOF CIRCULAIR 
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