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products CARBON BLACK Betere 
banden

+ Tekst Meindert Brouwer  + Fotografie Mischa Keijser

Waarom zou je aardolie verbranden om koolstoffen te maken voor autobanden, als 

diezelfde koolstoffen al in versleten autobanden zitten? Een simpele gedachte, maar 

krijg het technisch maar eens voor elkaar. Black Bear carbon in Eindhoven kan het. >

Black Bear Carbon heeft geen 
probleem met het vinden van oude 
autobanden: dit opslagterrein in 
Montfoort is een van de plekken 
van urban mining.



P+
  s

ep
te

m
be

r 
+ 

o
kt

o
be

r 
20

14

32

P+
  s

ep
te

m
be

r 
+ 

o
kt

o
be

r 
20

14

33

> We zijn er allemaal wel eens langsgere-
den, langs die grote hopen autobanden, 

vaak op door onkruid overwoekerde terreinen 
aan de rafelige randen van een stad. 
In de Europese Unie wordt jaarlijks zo’n 3,4 
miljoen ton banden aan de afvalberg toege-
voegd. Meer dan de helft, liefst 1,8 miljoen ton, 
wordt verbrand en 0,2 miljoen ton wordt als 
afval gestort. 0,8 Miljoen ton wordt gerecycled 
en 0,6 miljoen ton banden wordt hergebruikt 
in onder andere Oost-Europa en Noord-Afri-
ka. Aldus de schattingen van de European  
Tire and Rubber Manufacturer’s Association. 
Up-cycling, kwaliteitsverbetering van be-
standdelen van bestaande banden die in nieu-
we banden kunnen worden gebruikt, is nieuw. 
De Nederlandse onderneming Black Bear 
Carbon BV (BBC) in Eindhoven gaat aan het 
einde van het jaar van start met de bouw van 
een installatie die nieuwe, betere kwaliteit 
koolstoffen uit end-of-life autobanden maakt. 
Carbon black heet het product en waarschijn-
lijk is hier sprake van een wereldprimeur.  

De productie van nieuwe autobanden met 
deze koolstoffen betekent bovendien een 
enorme reductie van CO2-uitstoot ten  
opzichte van de conventionele productie.  
Voor de gangbare productie van een band 
onder onze eigen personenauto zijn rubber 
(circa 55 procent), koolstof (circa 30 procent)  
en staaldraad (circa 15 procent) nodig. Plus  
wat zwavel om de rubber te vulkaniseren en 
wat doek. De koolstof wordt verkregen door 
ruwe aardolie zonder zuurstof te verhitten,  
die vervolgens carboniseert. Een doorsnee 
band van een personenauto weegt 8 kilo en 
bevat circa 2,4 kilo koolstof, waarvoor zo’n  
5 tot 6 liter aardolie nodig is.    

BBC gebruikt geen aardolie om koolstof  
voor autobanden te maken maar haalt die  
uit niet meer te gebruiken banden van de  
afvalberg. De verwerking van deze banden 
levert grote voordelen op ten opzichte van  
de conventionele bandenproductie.

+ 1 Besparing van 2.000 to 2.500 liter ruwe aard-
olie per ton koolstof. Zeven tot acht ton min-
der CO2 uitstoot per ton koolstof. Reductie 
van luchtverontreiniging met 80 procent.

+ 2 Herwinning van energie. De productie van 
de nieuwe kwaliteit koolstoffen levert meer 
energie op dan die kost. De rubber (veelal 
synthetisch en dus een aardolieproduct) in  
de oude band, wordt in een gesloten ruimte 
verbrand en via vrijgekomen gas omgezet in 
elektriciteit. De netto energieproductie is  
1.600 m3 gas per ton koolstof. 

+ 3 De staaldraden uit de oude band worden 
100 procent gerecycled. 

+ 4 Banden met de nieuwe kwaliteit koolstof-
fen van BBC presteren beter en zijn slijtvaster 
dan conventionele banden, zo is gebleken 
tijdens fabriekstesten. En: de nieuwe kwaliteit 
koolstoffen wordt geproduceerd met minder 
kosten. 

+ 5 De nieuwe kwaliteit koolstoffen kan ook 
worden toegepast in andere rubber-onderde-
len van auto’s (automotive non-tires), inkten 
(printers) en zwarte verf en autolak. Olieverf 
– de naam geeft het al aan – is niet gebaseerd  
op ‘groene’ grondstoffen. Nu kunnen ge-up-
cyclede koolstoffen de voor olieverf benodigde 
aardolie vervangen. Hetzelfde geldt voor de 
inkten waarvoor het pigment tot op heden 
veelal uit aardolie werd verkregen.   

Het kan allemaal door de slimme combinatie 
van bestaande technologieën. Dat klinkt zo 
eenvoudig. CEO van Black Bear Carbon BV 
(BBC) is Martijn Lopes Cardozo (1970). Hij zegt 
daarover: “Bijna alle technische innovaties zijn 
nieuwe combinaties van bestaande technolo-
gieën.” Lopes Cardozo studeerde technische 
natuurkunde in Delft en behaalde vervolgens 
zijn MBA in Harvard. Hij woonde tien jaar in 
de Verenigde Staten en hielp diverse startende 
bedrijfjes groot te maken, zoals GoldPocket 
interactieve televisie dat later door ICT- 
wereldspeler Ericsson werd gekocht.  
Het vertrekpunt van Lopes Cardozo en BBC is: 
wat wil de industrie hebben en wat is daarvoor 
nodig? Dat is een andere benadering dan: we 
hebben gebruikte autobanden en wat kunnen 
we daarmee? In het geval van GoldPocket wilde 
CNN dat televisiekijkers tijdens verkiezings-
programma’s live konden meedoen. In het 
geval van de banden ging BBC naar bedrijven 
als Michelin en Goodyear en vroeg: wat zijn 
jullie minimumeisen, wat zouden jullie wil-
len? Zo werd een target-specificatie opgesteld 
en in het laboratorium nieuwe technologie 
ontwikkeld die later in gehuurde fabrieken  
op industriële schaal werd getest. 
De mogelijkheid om op te schalen is een ‘must’ 
voor Lopes Cardozo: “Er zijn genoeg oude 
banden als feedstock. De technologie is schaal-
baar. Er is al infrastructuur. In Nederland is 

RecyBEM BV van overheidswege belast met het 
inzamelen van oude autobanden. Het product 
is bedrijfseconomisch aantrekkelijk. De markt 
voor koolstoffen in banden is groot en groeide 
van 2008 tot 2013 midden in de crisis jaarlijks 
met 4,3 procent en is momenteel goed voor  
15 miljard dollar. Alleen al in Azië zijn in de 
naaste toekomst twee miljard nieuwe auto-
banden nodig. De markten van rubbers en 
specialties zoals verven zijn ook aantrekkelijk.”

Commerciële haalbaarheid is dus de derde 
peiler. Lopes Cardozo: “Je moet het zonder 
subsidie kunnen doen. In de laboratoriumfase 
ontving BBC weliswaar subsidie van het Eco-
innovation programma van de EU en van het 
toenmalige Agentschap NL van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Inno-
vatie (nu omgedoopt in Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland, RVO). Dat was 
belangrijk. Maar vervolgens moet je met een 
nieuw product op eigen benen kunnen staan.’  
De nieuwe installatiefabriek van BBC wordt 
door weer een andere Nederlandse onderne-
ming, Stork, gebouwd. “Wie weet”, zegt Lopes 
Cardozo, “wordt de productie van onze nieuwe 
kwaliteit koolstoffen een mooi exportproduct 
van Nederland en worden later in andere lan-
den meer installaties gebouwd. Want wij gaan 
naar de banden toe.” 
www.blackbearcarbon.com
mlc@blackbearcarbon.com  
 

Een versleten autoband verbranden is zonde: er kan koolstof uit teruggewonnen worden, de basis voor nieuwe banden en ruitenwissers.

Wat is carbon black 

voor materiaal?

Carbon black kent diverse toepassingen 

en wordt voornamelijk gebruikt als  

versterkend en performance verhogend 

additief in rubber, maar ook als pigment 

in kunststoffen, verf en inkt. Vooral in de 

automobielindustrie is carbon black een 

onmisbare grondstof. Dankzij de speci-

fieke eigenschappen is het een belangrijk 

ingrediënt van autobanden en rubber 

profielen zoals ruitenwissers. Carbon 

black bestaat voor meer dan 97 procent 

uit koolstof. De trosvormige structuur 

van carbon black-deeltjes zorgt onder 

andere voor een hoog specifiek opper-

vlak, met andere woorden een groot 

oppervlak per eenheid massa of volume. 

Traditioneel wordt carbon black geprodu-

ceerd uit de onvolledige verbranding 

(roetvorming) van de zwaardere fracties 

van aardolie. Sinds de oliecrisis in de jaren 

zeventig wordt er naarstig naar alter-

natieven voor aardolie en de producten 

van aardolie gezocht. Terugwinning van 

hoogwaardig carbon black uit rubber-

granulaat afkomstig van autobanden 

betekent een belangrijke doorbraak.

“Wie weet wordt de productie van onze 

nieuwe kwaliteit koolstoffen een mooi 

exportproduct van Nederland”


