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De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en 
samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van 
broeikasgassen in ons land. De maatschappelijke opgave waarvoor TKI Energie & 
Industrie zich inzet, is om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie 
die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Het overzicht aan projecten 
dat u terugvindt in deze brochure, toont aan dat de Nederlandse procesindustrie 
steeds meer een bakermat wordt voor innovatie.

Deze brochure geeft u inzicht in het innovatieprogramma dat we als Topconsortium 
voor Kennis en Innovatie vorm geven en uitrollen in samenwerking met het Institute 
for Sustainable Process Technology, kennisorganisaties, koploper-bedrijven en 
met ondersteuning door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aan de hand van de programmalijnen 
ziet u de kansen die er liggen om aan te sluiten op de energietransitie.

In 2018 sloot TKI Energie & Industrie aan bij de klimaattafels. In het Klimaatakkoord 
werd besloten Missiegedreven Meerjarige Innovatie Programma’s (MMIP’s) te gaan 
hanteren. Deze helpen we nu in te richten. In het laatste hoofdstuk vindt u naast 
een overzicht van subsidieregelingen ook een doorkijkje naar deze MMIP’s.

Innovatieprogramma Energie en Industrie bestaat uit vier programmalijnen, waarbij 
de eerste programmalijn is opgebouwd uit twee onderdelen. Per programmalijn 
zijn het programmadoel en de producten en diensten die ontwikkeld worden 
beschreven. Bovendien zijn de resultaten van een aantal toonaangevende projecten 
uitgelicht.

We wensen u veel leesplezier, maar nodigen u vooral uit om de kansen te benutten 
die u worden aangeboden. Neem contact met ons op, start een nieuw project, ga 
in gesprek met de bestaande consortia.

Namens het team van TKI Energie & Industrie,

Peter Alderliesten
Rob Kreiter

Directeur

Voorwoord

COLOFON

Coverfoto Olivier Middendorp DOW 

Chemical Company, Terneuzen/Hoek 

Redactie Marinka Eekman, 

Stella Heijnens, Rob Kreiter, 

Maurits Clement en Peter Alderliesten

Tekst Rolf de Vos 

Website www.topsectorenergie.nl/ 

tki-energie-industrie

Telefoon  +31 33 7009757

E-mail  office@tki-e-en-i.nl 

Vormgeving Hella Hekkelman 

Druk Quantes - deze brochure is 

CO2-neutraal gedrukt op FSC®-papier



4 Inleiding

8 Programmalijn 1: CO2-neutraal industrieel warmtesysteem
• 1a: Duurzame productie van warmte en koude, warmtemanipulatie en –opslagtechnologie
• 1b: Efficiënte procestechnologie

86 Programmalijn 2: Elektrificatie van processen

80 Programmalijn 3: Circulaire grondstoffen, processen en producten

100 Programmalijn 4: Waterstof

108 De menselijke factor in de energietransitie 

114 Samen naar een duurzame en inclusieve industrie

 

Inhoud



Terug- en 

vooruitblik
Resultaten van het TKI Energie en Industrie 
Innovatieprogramma

4  T K I  E n e r g i e  &  I n d u s t r i e



Terug- en 

vooruitblik

Dow, Terneuzen (bron: Dow / fotografie: O. Middendorp) 
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Innovatie en procesindustrie

De Nederlandse procesindustrie is belangrijk in onze 
economie. Deze industrie vertegenwoordigt zo’n 7% van ons 
bruto binnenlands product (exclusief de indirecte toegevoegde 
waarde). De procesindustrie leunt nog zwaar op gebruik van 
fossiele brand- en grondstoffen en fossiele warmte, met 
gangbare technologie zoals krakers en destillatiekolommen. 
Daardoor is de procesindustrie verantwoordelijk voor zo’n 
20% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. 

Procestechnologie die minder broeikasgassen uitstoot is 
vaak al jarenlang in beeld. De noodzaak van toepassing 
ervan groeide gestaag, en tegelijk ging modernisering ook 
steeds meer over het hart van de processen. In het verlengde 
hiervan hebben innovaties in 2018 een veel prominentere 
rol gekregen. Dat is te zien in de TKI E&I-projecten, maar 
ook in de afspraken in het Klimaatakkoord, aan de Klimaat-
tafel Industrie en in de werkgroep Innovatie. In de Integrale 
Kennis en Innovatie Agenda staat dat de procesindustrie op 
dit gebied voortgang wil boeken. 

‘License to operate’ en commerciële perspectieven 

Twee ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Ten 
eerste vergroten de Klimaatakkoorden van Parijs en Den 
Haag en de Nederlandse Klimaatwet de druk op de industrie 
om veel minder broeikasgassen uit te stoten. Het gevoel van 
urgentie in de boardrooms van de industrie is exponentieel 
gegroeid en wordt nu met daden ingevuld. Daarnaast ziet de 
Nederlandse industrie kansen om haar concurrentiepositie 
met nieuwe technologie te verstevigen en te verbeteren. 

Dat leidt tot veel meer samenwerking dan voorheen, tussen 
partijen die elkaar nog niet als partner kenden en soms zelfs 
tussen concurrenten in dezelfde markt. Industriële partijen 
willen mee-investeren in pilots en demonstraties van nieuwe 
technologie. Dat hoeft overigens niet per se met technologie 
‘made-in-Holland’. 

Innovaties richting toepassing

Veel projecten onder TKI-paraplu gaan over toepassingen 
van technologie die soms al tientallen jaren in onderzoek 
is, zoals membranen, warmtepompen, warmtenetten, 
circulaire grondstoffen en waterstof. De innovatieprojecten 
schuiven aantoonbaar op richting pilots, demonstraties 
en daadwerkelijke toepassing (zie ook Figuur 1). Dat is 
terug te zien bij bijvoorbeeld warmtepompen. Die groeien 
in vermogen, werken bij steeds hogere temperaturen en 
bereiken soms de fase van commercialisatie. In dat geval 
gaan de warmtepompen ook bijdragen aan het vervangen 
van aardgas door (duurzame) elektriciteit — waar dit 
uiteindelijk ook om begonnen is.

De innovatieversnelling komt vooral doordat technologie-
leveranciers, kennisinstellingen en industrie samenwerken. 
Ontwikkelaars begrijpen de behoeftes van de markt beter, 
en andersom is de markt door betere kennis eerder bereid 
tot pilots en demo’s in de eigen fabriek. Dat gebeurde 
voorheen vooral in innovatieve midden- en kleinbedrijven, 
maar steeds vaker zijn ook grote (internationale) bedrijven 
partner of aanjager.

De rol van TKI Energie en Industrie

Samen met het Institute for Sustainable Process Technology 
(ISPT), koploper-bedrijven en het organisatorisch vermogen 
van industriële regio’s, bekleedt TKI E&I een sleutelpositie in 
het traject van fundamenteel onderzoek tot aan demonstratie 
in een fabriek. De gestructureerde, programmatische 
aanpak is daarvoor cruciaal. Die brengt bedrijven en 
kennisinstellingen bij elkaar, faciliteert de uitwisseling van 
kennis en creëert vertrouwen in nieuwe technologie. Partijen 
leren hoe en wanneer innovaties het best kunnen worden 
toegepast en wat daarvoor aan beide zijden nog nodig is. 

Dat lukt nooit zonder een aanpak die samenhang brengt, met 
een duidelijk pad en een helder doel. Duurzame innovatie 
is namelijk vaak complex, zowel qua technologie als in 
onderlinge verbanden. Denk aan hoe restwarmtestromen 
met elkaar en met warmtepompen moeten worden 
verknoopt. Denk ook aan circulaire materiaalstromen, 
of aan het ontwerp van membranen voor specifieke 
scheidingsprocessen. Denk verder aan de productie van 
groene waterstof uit duurzame elektriciteit, die de industrie 
ook nog eens een rol geeft als buffer en producent in de 
energievoorziening. 

De rol van de overheid

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 
biedt namens het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat toegesneden ondersteuning om programmatische 
samenwerking mogelijk te maken. De afgelopen jaren 
zijn in het kader van de Topsector Energie veel projecten 
ondersteund met subsidie. Alle projecten in dit boek hebben 
op enige wijze zulke ondersteuning ontvangen. Een overheid 
die meedenkt met de programmatische aanpak en deze 
actief ondersteunt is essentieel voor het welslagen daarvan. 
RVO.nl werkt nauw samen met het TKI in het vormgeven 
van de programmalijnen en het inzetten van de middelen. 
RVO.nl is ook het adres waar u uw aanvraag kunt indienen 
en is verantwoordelijk voor een onafhankelijke beoordeling 
van de voorstellen. RVO.nl ondersteunde de afgelopen 
jaren projecten die bijdragen aan de TKI-programmalijnen 
met subsidie uit de Joint Industry Projects tenderregeling 

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie (TKI E&I) kijkt terug op een jaar waarin 
de procesindustrie een groeispurt in innovatie doormaakte. Een honderdtal TKI-projecten laten zien dat de 
Nederlandse procesindustrie langzamerhand een bakermat wordt voor innovatie en toepassing daarvan. 

Dit is een samenvatting van recente ontwikkelingen en een vooruitblik naar de nabije toekomst, waarin een 
aantal innovaties de steile wand van de S-curve verder gaat beklimmen.

Beschrijving programma

6  T K I  E n e r g i e  &  I n d u s t r i e

I n l e i d i n g



innovatieprogramma’s (MMIPs) op voor 2050: voor 
alternatieven voor CO2-neutrale hoge-temperatuur warmte, 
gesloten koolstofkringlopen, waterstof en systeemintegratie. 
Voor beide tijdschalen zijn de lijnen gericht op minimale 
emissies en een maximaal economisch rendement.

De programmatische aanpak houdt ook rekening 
met de specifieke, zeer lange investeringscyclus in de 
procesindustrie, soms van dertig jaar. Een doorbraak zal ook 
weer decennialang nagenoeg 100% betrouwbaar moeten 
zijn. Om een voorbeeld te noemen: processen met biomassa 
als grondstof zullen net zulke prestaties moeten leveren als 
de vertrouwde procedés van thermisch kraken van fossiele 
grondstoffen en scheiden in een destillatiekolom. Vaak heeft 
een innovatie nog wel een paar stappen te gaan naar de 
juiste schaalgrootte en betrouwbaarheid.

Condities voor innovatie

Het gaat in de procesindustrie om grote veranderingen, met 
veel betrokkenen in industrie, kennisinstellingen, overheden, 
onderwijs en maatschappij. Maar belangrijke technologische 
innovaties kunnen stokken als niet aan de condities van 
al die partijen wordt voldaan. TKI E&I ondersteunt ook dit 
proces op een structurele manier. Daarbij worden de MMIP’s 
gekoppeld aan onderzoek naar doorsnijdende thema’s 
zoals digitalisering, big data en kunstmatige intelligentie, 
ontwikkeling van vaardigheden, maatschappelijke acceptatie 
en andere niet-technische barrières zoals gedrags- en 
keuzeaspecten van industrie en consumenten. Die thema’s 
zullen namelijk mede bepalen hoe succesvol innovaties 
kunnen worden toegepast en hoe snel de uitstoot van 
broeikasgassen lager zal worden.

(in deze publicatie herkenbaar aan de TEEI-code). De DEI+ 
regeling van RVO.nl voor pilot- en demonstratieprojecten 
is breder dan de TKI-programmalijnen, maar biedt goede 
mogelijkheden voor projecten uit de industrie (projecten met 
DEI-code). Ook ondersteunt het ministerie de Topsector met 
middelen uit de PPS-toeslag (projecten met TKITOE-code). 
Een overzicht van subsidiemogelijkheden van RVO.nl wordt 
gegeven op pagina 110.

Nederland als proeftuin trekt investeringen

TKI E&I heeft samen met kennisinstellingen en bedrijven 
een ijzersterk ecosysteem opgebouwd. Op specifieke 
onderdelen, zoals de gasinfrastructuur of systeemintegratie, 
heeft Nederland ook een voorsprong. Dat trekt, aantoonbaar, 
internationale bedrijven en investeringen in innovaties. De 
resultaten van de innovatieprogramma’s leveren Nederland 
een uitstekende positionering op als proeftuin en dus voor 
investeringen in nieuwe fabrieken of renovaties.

In Nederland ontwikkelde technologie zal dan ook in het 
buitenland worden toegepast of gemaakt, soms misschien 
zelfs eerder dan in Nederland zelf. Daarmee exporteert 
Nederland ook kennis over systemen, materialen en 
componenten, en soms ook de bijbehorende hardware.

Het uitzicht op 2030 en 2050

In 2050 moet de industrie CO2-neutraal zijn. Daarvan 
bestaat geen blauwdruk. Voor verschillende groepen van 
innovaties (zoals hernieuwbare warmte, elektrificatie, CCUS 
en circulaire grondstoffen) ontwikkelde TKI E&I ‘Marsroutes’ 
naar 2030. Samen met de industrie, andere TKI’s en 
topsectoren stelde TKI E&I ook meerjarige missiegedreven 

Figuur 1. In de loop der jaren schuift de financiering van onderzoeksprojecten binnen TKI E&I op van ‘industrieel onderzoek’ (IO) 
naar ‘experimentele ontwikkeling' (EO) en demonstraties. Daarbij past de kanttekening dat per onderzochte innovatie de kosten 
oplopen naarmate de ontwikkeling dichter op de markt komt. Fundamenteel onderzoek (FO) wordt vooral vanuit NWO gefinancierd.
(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
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Programmalijn 1
CO2-neutraal industrieel  warmtesysteem
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Programmalijn 1

Baksteenfabriek, Geldermalsen (bron: Heat Matrix / 
fotografie: O. Middendorp) 
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Systeembenadering industriewarmte

Voor optimalisatie van warmte in het industriële systeem zijn 
apparaten, modellen en rekentools nodig die helpen bij het 
ontwerp, de technologieselectie en de systeemoptimalisatie 
van industriële processen. Ontwikkeling van procesketens 
waarin nieuwe warmtetechnologie integraal wordt 
meegenomen, moet leiden tot standaardisatie en dus tot 
kostenverlaging.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Ontwikkeling van modellen en decision support tools 
voor optimale apparaat- en systeemkeuze en hun 
toepassing bij de beantwoording van onderzoeksvragen 
uit concrete praktijksituaties;

• Onderzoek naar procesopties voor inpassing van 
nieuwe warmtetechnologie;

• Technologie voor warmteproductie uit groene bronnen;

• Ontwikkeling van inpassing van (ultradiepe) geothermie 
als proceswarmte;

• Ontwikkeling van technologie voor opslag van warmte 
en koude voor flexibele warmtesystemen;

• Toepassingsonderzoek naar technologie voor hoge 
temperatuur warmteopslag (> 650 °C).

Warmtepompen en -systemen

Industriële warmtepompen zijn cruciaal voor het 
hergebruiken van restwarmte en voor de integratie 
van geothermie in het industriële warmtesysteem. De 
belangrijkste innovaties op korte termijn zijn opschaling en 
demonstratie, kostenverlaging en integratie in industriële 
systemen en sites voor optimaal (her)gebruik van 
warmtebronnen. Daarnaast de combinatie met processen 
en systemen voor terugwinnen van moeilijk winbare 
restwarmte (corrosief, vervuilend, uit vaste stoffen). 

De onderzoeksthema’s zijn:

• Toepassingsonderzoek en pilots van hoge-temperatuur 
warmtepompen en systemen in papier- en voedings-
industrie;

• Vergroten werkgebied van warmtepompen tot 200 °C;

• Modularisatie en systeembouw om tot kostenverlaging 
te komen;

• Ontwikkeling van proces-geïntegreerde warmtepom-
pen;

• Integratie van geothermiebronnen en warmtepompen in 
de industriële warmteproductie.

Het doel van deze innovatieprogrammalijn: 
Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe kosteneffectieve apparaten, processen en diensten inclusief 
ontwerptools en -strategieën, voor eindgebruikers in de procesindustrie, die bijdragen aan de verduurzaming 
van de warmte- en koudeproductie, warmtemanipulatie en opslag van energie in 2030, en waarbij de impact 
van de industrie op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid gelijk blijft of wordt verkleind. Projecten binnen 
deze deelprogrammalijn zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling van de volgende apparaten, processen 
en diensten:

Programmalijn 1a: Duurzame productie van warmte en 

koude, warmtemanipulatie en –opslagtechnologie
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12  Naar circulaire warmte voor scheidingsprocessen

14  Een industriële warmtepomp voor hetere stoom 

16  Terugwinning van warmte uit flexibele stromen  

18  Elektriciteit en stoom winnen uit stralingswarmte 

20  Corrosiearme warmtewisselaars in de schoorsteen

24  Kuikens uitgebroed met warmtepompen 

25  Nieuw type warmtepomp voor brede toepassing 

26  Nieuwe modules voor kleine decentrale warmtekracht

27  Nieuwe toepassingen voor thermo-elektrische elementen 

28  Een thermo-akoestische warmtepomp voor hogere

  temperaturen 

29  Terugwinnen van latente warmte uit sproeidrogen

30  Een innovatieve zuinige kraker

31  Warmte terugwinnen uit agressieve rookgassen 

32  Ontwikkelen van opslag voor industriële warmte

33  Efficiënt stroom winnen uit laagwaardige warmte

34  Rendabele warmtepompen voor stoomproductie

Projecten
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Naar circulaire warmte voor 
scheidingsprocessen
DEI1160025 Stoomrecompressie voor reductie energiekosten en CO2 uitstoot 

Het project

In de Nederlandse industrie komen enorme hoeveelheden 
restwarmte vrij, maar dan in de vorm van stoom met lage 
druk en temperatuur. Dit project van Dow demonstreert 
dat mechanische recompressie deze stoom op hogere 
druk en temperatuur kan brengen, zodat deze geschikt 
is voor hergebruik in de procesindustrie. Daardoor kan 
warmte worden gerecirculeerd, in plaats van via een 
cascade uiteindelijk worden weggekoeld.

Voor wie?

(Grotere) chemische en petrochemische bedrijven, al of 
niet via een gedeeld stoomnet.

Wat is nieuw?

Stoomrecompressie (mechanical vapour recompression, 
MVR) wordt al veel toegepast in droogprocessen. 
Dit project demonstreert op pre-industriële schaal de 
beschikbaarheid en het dynamisch gedrag van een 
MVR in de procesindustrie, waarmee stoom kan worden 
geproduceerd op temperaturen en drukken boven 200 °C 
en 12 tot 35 bar. 

De installatie wordt centraal aangedreven door een motor, 
met op de as een aantal drukkamers die de stoom in 
twee of drie stappen opwaarderen in temperatuur en 
druk. De capaciteit van dit proefproject is ongeveer 12 ton 
stoom per uur (ton/h), ofwel zo’n 10 MW. Opschaling lijkt 
technisch goed mogelijk.

Op industriële schaal zal de MVR zichzelf naar verwachting 
terugverdienen als de installatie in de piekuren van 
stroomproductie relatief goedkope groene stroom kan 
gebruiken, in plaats van duur aardgas.

Belangrijkste punten van onderzoek

De betrouwbaarheid van MVR in procesketens is een 
van de belangrijkste facetten van dit onderzoek, want de 
volcontinue processen in de procesindustrie mogen niet 
stilvallen als gevolg van falen van MVR. Ook de manier 
van stroomgebruik uit windcentrales tijdens piekmo-
menten is van belang, met name voor de economische 
rentabiliteit van de business case.

Besparing binnen dit project

Circa 13.500 ton CO2 per jaar, een energiebesparing van 
244 TJ per jaar. 

Brede toepassing in Nederland

CO2-emissiereducties tot 1,3 miljoen ton CO2 per jaar, 
energiebesparing tot 25 PJ per jaar.

Looptijd

Het project liep van 01-07-2016 tot 31-12-2018.

Volgende stap

De MVR-installatie is geplaatst en in gebruik genomen, 
de prestatiemetingen worden nu gedaan. 

Partners

Dow
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“Binnen dit project 

zal de MVR voor 

Dow al direct een 

CO2-uitstoot reductie 

van circa 13.500 

ton CO2 per jaar 

realiseren en een 

energiebesparing van 

244 TJ per jaar."

Dow fabriek, Terneuzen (bron: Dow)
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Een industriële warmtepomp 
voor hetere stoom 
TEEI214002 Industriële warmteterugwinning

Het project

De huidige commerciële warmtepompen kunnen 
uit restwarmte stoom produceren tot zo’n 110 °C. 
Maar sommige industriële processen hebben hogere 
temperaturen nodig. In samenwerking met een Noorse 
leverancier van compressoren en met chipsfabrikanten 
werkt Duynie Group — verwerker van co-producten 
uit de levensmiddelenindustrie tot onder meer 
zetmeeltoepassingen en veevoer — aan een warmtepomp 
die stoom van 185 °C bij 12 bar kan leveren. 

Medio 2018 start een simulatiepilot. In de pilot wordt de 
warmte die vrijkomt bij een bakoven van aardappelchips 
via de innovatieve warmtepomp opgewaardeerd.  De 
verwachting is dat dit leidt tot hoge prestaties (COP tot 5). 

Voor wie?

In eerste instantie kijkt Duynie Group naar de toepassing 
van de warmtepomp bij de fabricage van chips en frites. 
Dit type warmtepomp is ook interessant voor industrieën 
met stoomprocessen tot 185 °C/10 bar en beschikbaar-
heid van restwarmte. 

Wat is nieuw?

De werktemperatuur van dit type warmtepomp is 
relatief hoog. Dit stelt extra eisen aan de afdichting 
van de kamers en de roterende onderdelen binnen de 
compressoren. Die mogen ook bij hoge temperaturen 
en temperatuurgradiënten niet gaan lekken. Daarnaast 
mogen oververhitting en oververzadiging niet optreden. 
Dit wordt gerealiseerd door middel van een speciaal 
ontwikkelde tweetraps- en twee-fasencompressor. Deze 
compressor werkt met de combinatie van damp en fijn 
vernevelde druppels.

Belangrijkste punten van onderzoek

In de testfase werkt de warmtepompinstallatie op water/
stoom als koudemiddel. Op een later moment wordt het 
gewenste koelmedium, een combinatie van water en 
ammoniak, gebruikt. De huidige tests vinden plaats met 
gesimuleerde restwarmtebronnen.

De deelnemers in het project onderzoeken ook nieuwe 
businessmodellen waarbij de bouwer de investeringen 
voor de installatie voor zijn rekening neemt. Die koppeling 
maakt de financiële risico’s voor potentiële afnemers 
kleiner en is voor Duynie Group een middel om de relatie 
met de afnemer (die vaak ook leverancier is van de 
co-producten die Duynie Group verwerkt) te versterken.

Besparing binnen dit project

Bij bakovens van frites wordt vaak een deel van de 
restwarmte gebruikt. Hergebruik van warmte bij het 
bakken van chips is helemaal nieuw.  Bij de huidige 
gasprijzen voorzien de ontwikkelaars een terugverdientijd 
van ongeveer vier tot vijf jaar. 

Looptijd

Het project liep van 2014 tot 2018. Een ‘proof-of-
concept’ markeert het eind van de onderzoeksperiode. 

Volgende stappen

In Noorwegen staat een prototype van de machine klaar. 
Als de pilot is afgerond, kan het prototype in de praktijk 
worden getest bij een klein productiebedrijf in België.

Partners

Duynie Holding BV, PepsiCo BV

Veel industriële restwarmte is niet bruikbaar vanwege de lage temperatuur en wordt daarom via de schoorsteen 
naar de omgeving afgevoerd. Warmtepompen kunnen deze restwarmte terugwinnen en opwaarderen. 
De warmte kan hierdoor worden hergebruikt in industriële processen. Grootschalige toepassing van 
warmtepompen spaart miljoenen kubieke meter aan aardgas en petajoules aan energie.  
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"Grootschalige 

toepassing van 

warmtepompen 

spaart miljoenen 

kubieke meters 

aan aardgas en 

petajoules aan 

energie. Duynie 

Group werkt aan een 

warmtepomp die 

stoom van 185°C bij 

12 bar kan leveren."
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Terugwinning van warmte uit 
f lexibele stromen 
DEI2160276 Thermische damprecompressie

Het project

Sterk variërende stromen restwarmte of -stoom op lage 
druk zijn vaak niet direct bruikbaar voor de primaire 
processen, en worden dus meestal weggekoeld via 
condensors. De innovatieve techniek van thermische 
damprecompressie lijkt bij uitstek geschikt om uit die 
sterk wisselende stromen juist effectief warmte terug te 
kunnen winnen op een manier die bruikbaar is elders in de 
fabriek. Die techniek wordt nu getest in de suikerfabriek in 
Dinteloord.

Voor wie?

De suikerindustrie heeft te maken met sterk variërende 
warmte- en stoomstromen en -vraag, maar dat geldt 
ook voor andere sectoren met batchgewijze productie, 
bijvoorbeeld in papierproductie en bij chemische bedrijven. 

Wat is nieuw?

In de meertraps-indampingsprocessen in de 
suikerproductie moet traditioneel telkens wat warmte 
worden weggekoeld. In die processen worden nu 
zogenoemde ‘ejecteurs’ of thermocompressoren 
geplaatst: een soort stoomgedreven compressoren die, 
aangedreven door energie van hogedrukstoom, in staat 
zijn om relatief laagwaardige stoom op hogere druk en 
temperatuur te brengen. Dat kan in dit geval beter met 
thermische damprecompressie dan met de duurdere 
mechanische damprecompressie, want dat proces is 
slecht regelbaar en heeft voor een goede rentabiliteit 
juist een regelmatig stoomaanbod nodig. De stoom kan 
vervolgens worden hergebruikt in meertraps-indamping.  

Belangrijkste punten van onderzoek

Het onderzoek betreft een meertrapsinstallatie met vier 
verschillende ejecteurs met verschillende capaciteiten. 
In totaal is de installatie in staat om in vijftien stappen te 
werken. Daarbij is er extra aandacht voor de specifieke 
werking en betrouwbaarheid van de ejecteurs als nieuwe 
elementen in de installatie. Het uiteindelijke doel is het 
optimaliseren van de processturing, waarbij ondanks 
de wisselende stoomvraag bij de batchprocessen of 
wisselende procescondities het resulterende wisselende 
aanbod van reststoom kan worden geminimaliseerd.

Besparing binnen dit project

Dit project realiseert (bij de huidige samenstelling van 
het elektriciteitspark) een (extra) besparing van 1,4% 
op de netto-hoeveelheid primaire brandstoffen die nu 
wordt ingezet voor stoom- en stroomproductie (zo’n 1,8 
miljoen m³ aardgas per jaar). Het project realiseert in de 
huidige, nog niet voltooide configuratie al ongeveer de 
helft van die besparing.

Brede toepassing in Nederland

Een eerste inschatting is dat dit proces bij 20% van alle 
bedrijven die stoom produceren effectief ingezet kan 
worden en daarbij een besparing oplevert van 9% op het 
aardgasgebruik. Voor Nederland zou dit neerkomen op 
ongeveer 3 PJ per jaar.

Looptijd

Het gehele project is tijdens de suikerbietencampagne 
2017 geïnstalleerd, waarbij nu ongeveer acht van 
de vijftien schakelmogelijkheden in het proces van 
stoomhergebruik kunnen worden ingezet. In 2020 moet 
het systeem geheel operationeel zijn. Dan zal het doel 
bereikt zijn om de condensorverliezen naar nul terug te 
brengen.

Volgende stap

Na toepassing in Dinteloord zal ook de Cosun-
suikerfabriek in Hoogkerk (Gr) in 2020 mogelijk volgen. 

Partners

De project partners zijn Cosun, de leverancier van de 
ejecteurs en adviesbureau Blue Terra Energy Experts

1 6  T K I  E n e r g i e  &  I n d u s t r i e

P r o g r a m m a l i j n  1 a



  

“Deze innovatieve 

techniek is bij uitstek 

geschikt om uit sterk 

wisselende stromen 

restwarmte of -stoom 

op lage druk effectief 

warmte terug te 

winnen voor gebruik 

elders in de fabriek."
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Elektriciteit  en stoom winnen uit 
stral ingswarmte 
DEI2160275 Lighthouse project WRAPS

Het project

Sommige industriële processen voltrekken zich bij hoge 
temperatuur, waarbij de ontwikkelde stralingswarmte nu 
nog grotendeels verloren gaat. In het ‘Lighthouse’-project 
bij staalproducent Tata Steel IJmuiden benut een thermo-
elektrisch systeem, ontwikkeld door RGS Development, 
deze stralingswarmte voor de productie van elektriciteit en 
restwarmte. Een nageschakelde warmte-transformator, 
ontwikkeld door QPinch, zet deze restwarmte ook nog 
eens om in nuttige stoom. 

Voor wie?

Een thermo-elektrisch systeem maakt gebruik van het 
Seebeck-effect waarbij een elektrische stroom ontstaat 
over twee metaalovergangen onder invloed van een 
temperatuurverschil.  Dit systeem kan stralingswarmte 
van hoge temperatuurprocessen, bijvoorbeeld bij ijzer- of 
glasproductie of in de chemie, omzetten in elektriciteit en 
restwarmte. De warmtetransformator is vooral geschikt 
om restwarmte vanaf 80 °C die niet direct nuttig in 
processen kan worden toegepast, om te zetten in nuttige 
stoom.

Wat is nieuw?

In de afgelopen jaren heeft RGS Development een 
industriële uitvoering ontwikkeld voor het terugwinnen 
van hoge temperatuur stralingswarmte, onder de naam 
Thermagy. Deze Thermagy panelen worden uitgevoerd 
als een afdekplaat boven een warmtebron. De werking is 
op een schaalgrootte van een vierkante meter al bewezen, 
maar in de industrie gaat het om een (veel) grotere schaal. 
Een warmtetransformator zet vervolgens de restwarmte 
om in chemische energie, waarna deze warmte in een 
tweede reactor weer wordt afgegeven aan een systeem 
op een hoger temperatuurniveau. De inbouw van een 
tweeledige installatie (thermo-elektrisch element en 
warmtetrafo) in gestroomlijnde industriële processen is 
complex.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het projectteam wil in dit project Thermagy-panelen van 
zo’n 30 m² gebruiken om temperatuurverschillen van zo’n 
1000 °C om te zetten in elektriciteit met een rendement 
van 4 tot 7%. Een QPinch-warmtetransformator waardeert 
vervolgens de restwarmte van zo’n 80 °C op naar stoom 
van 135 °C en 3,5 bar, dat terugvloeit in het stoomsys-
teem van Tata Steel. 

Na nauwkeurige analyse van een tiental processen zijn 
twee opstellingen geselecteerd om de complexe inpassing 
van deze energieterugwinning te testen. Het ontwerp, de 
monitoring van de opbrengsten, de terugverdientijd en de 
nevenvoordelen voor de afscherming van warmtestraling 
zullen belangrijke punten in dit onderzoek zijn.

Besparing binnen dit project

De beoogde besparing van het demonstratieproject 
loopt op tot 50 TJ en een uitstootvermindering met 3.000 
ton CO2 per jaar. 

Brede toepassing

Het potentieel van deze combinatie van thermo-
elektrische panelen en warmtetrafo wordt geschat op 
zo’n 1,5% van alle industriële energieverliezen in de 
energie-intensieve industrie. Voor Nederland zou dit 
neerkomen op een besparing van 3,75 PJ. In termen van 
exportpotentieel zou de combinatie een marktaandeel 
van €600 miljoen kunnen bestrijken (bij een dekking van 
10% van de wereldmarkt). In een parallel project worden 
ook andere toepassingen onderzocht.

Looptijd

Het project loopt van 2016 tot en met 2020.

Volgende stappen

De planning van de demonstratie van deze combinatie is 
om eind 2019 in productie te gaan. Parallel loopt ook een 
productontwikkeling van de warmtetransformator en de 
thermo-elektrische panelen waarvan de resultaten in dit 
project worden toegepast. Bij volgende stappen zal ook 
gekeken worden naar financiële, juridische en contrac-
tuele constructies tussen afnemers en leveranciers.

Partners

Tata Steel IJmuiden, ENGIE Services West Nederland, 
RGS Development
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“Bij Tata Steel 

wordt met 

Thermagy panelen 

stralingswarmte 

omgezet in 

elektriciteit en 

restwarmte. 

Een QPinch-

warmtetransformator 

waardeert de 

restwarmte op naar 

bruikbare stoom."
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Corrosiearme warmtewisselaars 
in de schoorsteen
DEI1170001 Demonstration Polymer Heat Exchanger

Het project

Door vele schoorstenen in de industrie verdwijnt nog 
een aanzienlijke hoeveelheid warmte in de atmosfeer. 
Nuttig gebruik van deze warmte is vaak een technolo-
gische uitdaging, omdat de rookgassen stoffen bevatten 
die gemakkelijk corrosie veroorzaken in de standaard 
metalen warmtewisselaars. BioMCN in Delfzijl gaat nu de 
polymere warmtewisselaars van HeatMatrix op hele grote 
schaal inzetten.

Voor wie?

Polymere warmtewisselaars kunnen een forse energiebe-
sparing realiseren bij vooral raffinaderijen, chemie en petro-
chemie, omdat de teruggewonnen warmte via de corrosie 
resistente warmtewisselaar in de primaire processen kan 
worden ingezet, als vervanger van aardgas.

Wat is nieuw?

De HeatMatrix warmtewisselaar is al in ontwikkeling 
sinds 2009, is nauwelijks gevoelig voor corrosie door 
condensatie van zuren en heeft zijn waarde op middelgrote 
schaal al bewezen. Nu wordt de haalbaarheid bij BioMCN 
onderzocht op de schaalgrootte van ongeveer 8,5 MW 
thermisch vermogen. 

Belangrijkste punten van onderzoek

BioMCN produceert methanol en is het eerste bedrijf 
ter wereld dat ook op grote schaal bio-methanol maakt, 
een tweede generatie-biobrandstof welke wordt bijge-
mengd bij autobrandstoffen. Het volcontinu-bedrijf wint al 
warmte terug uit de hete rookgassen (~1100 tot 300 °C). 
De warme rookgassen op een temperatuur onder 300 °C 
bevatten nog zwaveldioxide en zwaveltrioxide, dat snel 
condenseert tot zwavelzuur beneden de 150 ºC. Dit zou 
een te agressief milieu voor metalen warmtewisselaars 
zijn. BioMCN wil daarom een polymere warmtewisselaar 
naschakelen voor het afkoelen van de rookgassen van 
150 °C naar zo’n 85 °C.

Het belangrijkste onderzoekpunt schuilt in het opschalen 
van de technologie naar een grootte die voor industriële 
reformers van syngas (waar men waterstof, methanol 
of ammoniak mee maakt) geschikt is. De polymere 
bundels van de warmtewisselaar zitten in een speciale 
omkasting van enkele meters hoog die aan de schoor-
steen gekoppeld wordt. Het continubedrijf van de metha-
nolproductie mag daarbij uiteraard geen risico lopen om 
onderbroken te worden. Rentabiliteit van de investering is 
tevens van groot belang. 

Besparing binnen dit project

Het afkoelen van de rookgassen van 150 naar zo’n 85 
°C levert potentieel een energiebesparing (op aardgas-
gebruik) van zo’n 6% op. Alleen al bij BioMCN kan dat 
0,25 PJ per jaar aan besparing opleveren.

Brede toepassing in Nederland

Het potentieel voor dit product voor toepassing bij 
steamreformers in Nederland is 1,2 PJ energiebesparing 
per jaar. Het totale potentieel aan energiebesparing in 
Nederland wordt geschat op 10 PJ, hetgeen een uitstoot 
vermindering betekent van 0,6 miljoen ton CO2 per jaar.

Looptijd

Het project loopt van 2019 tot 2020.

Volgende stap

Momenteel loopt het onderzoek naar het basisont-
werp van de toepassing bij BioMCN, dat in 2020 moet 
resulteren in een detail-engineering en de bouw van de 
industriële installatie. Daarmee zou het project uitgroeien 
tot een referentieproject voor toepassing elders.

Partners

Stork Termeq, Heat Matrix, Institute for Sustainable 
Process Technology
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“Het belangrijkste 

onderzoeksdoel 

is het opschalen 

van de Heatmatrix 

warmtewisselaar 

technologie naar 

een grootte die 

voor industriële 

reformers van 

syngas geschikt is."
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HeatMatrix, Geldermalsen (bron: Heat Matrix)
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Kuikens uitgebroed met 
warmtepompen 
DEI117005 Propaan Butaan warmtepomp Kuikenbroederij Van Hulst

Het project

Op het moment dat Kuikenbroederij Van Hulst BV toe 
was aan de vervanging van de oude warmteketels en 
boilers op aardgas, was leverancier Servex juist gereed 
met de ontwikkeling en het testen van een tweetraps-
compressiewarmtepomp op propaan en butaan. Mede 
dankzij DEI-subsidie van RVO bleek de warmtepomp-
installatie haalbaar voor het bedrijf, dat zo’n miljoen 
kuikens per week broedt.

Voor wie?

Het demonstratieproject bij Van Hulst geeft aanleiding 
tot navolging bij middelgrote bedrijven met een behoor-
lijke warmtevraag, vanaf 100 kW tot enkele MW in alle 
sectoren. Combinatie met een gelijktijdige koeling van 
andere processen maakt installatie van soortgelijke 
warmtepompen eenvoudiger en reduceert de tijd waarin 
de installatie kan worden terugverdiend.

Wat is nieuw?

Warmtepompen voor mkb zijn hot, maar nog niet bepaald 
gemeengoed. Warmtepompen op ‘natuurlijke’ koude-
middelen als butaan en propaan zijn compleet nieuw, in dit 
geval aangepast op de situatie bij Van Hulst: een gewenste 
cv-watertemperatuur van 80 °C voor de verwarming van 
de broedkasten en met de garantie dat het systeem ook 
werkt op buitenlucht tot -20 °C. Bij hogere luchttemper-
aturen neemt de prestatie van het systeem toe, tot een 
COP van 4,5. Er staat bij Van Hulst een systeem van drie 
parallelle warmtepompen, wat de betrouwbaarheid van 
het systeem verhoogt. De leverancier garandeert een 
goede werking tot -20 °C buitentemperatuur. Eén warmte-
pomp is ook geschikt voor koeling, en gezamenlijk zijn ze 
voorbereid op een aanstaande uitbreiding. 

De warmtepompen zoals toegepast in de utiliteit 
en woningbouw zijn vaak voorzien van schadelijke 
broeikasgassen. De EU fluorgassenverordening dringt 
gebruik van deze HFK’s tot 2030 met 80% terug. Voor 
mkb-ondernemers is investeren in warmtepompen met 
HFK’s daarmee eigenlijk geen optie. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Het traject in aanloop naar de commerciële toepassing 
was vooral gericht op de optimale werking en een 
hoge betrouwbaarheid van het systeem. Daarnaast 
was het belangrijk om synthetische werkvloeistoffen te 
vermijden. Onder andere de recent uitgebrachte KNVvK 
werkvoorschriften maken toepassing van propaan en 
butaan steeds gebruikelijker. Bij werken volgens de 
voorschriften is veiligheid geen issue. 

Besparing binnen dit project

Ten opzichte van de oude warmteketels bespaart de 
warmtepompinstallatie de volledige hoeveelheid aardgas. 
In plaats daarvan neemt het elektriciteitsverbruik toe, wat 
de vergroting van capaciteit van de elektriciteitsvoorziening 
(transformator) met zo’n 30% vereist. Over het gehele 
jaar dient de warmtepomp ten minste 20% energie te 
besparen en ruim 50% aan energiekosten ten opzichte 
van de huidige gasgestookte cv-ketels, waardoor de 
investering in de installatie in vijf jaar wordt terugverdiend.

Brede toepassing

Een realistisch perspectief voor deze toepassing in het 
mkb is een aantal van 5.000 kleinere warmtepompen (tot 
100 kW) en maximaal 500 grote warmtepompen per jaar, 
wat 1% van het theoretisch potentieel bedraagt. De reële 
potentiële besparing daarvan is 0,4 PJ/jaar.

Looptijd

Het project liep van 2017 tot medio 2018. De installatie is 
ongeveer een maand eerder in werking getreden.

Volgende stappen

Leverancier Servex is al bezig om nieuwe markten 
te beleveren, zoals in de vleesverwerking, 
champignonkweek, et cetera. De warmtepompen op 
butaan en propaan lenen zich vooral goed voor bedrijven 
met gelijktijdige koeling, omdat dan de afvalwarmte kan 
worden gebruikt als input voor de warmtepomp.

Partners
Kuikenbroederij van Hulst BV, Servex Koeltex BV 

Warmtepompen vormen in potentie overal in de industrie, van mkb tot grote chemie en papierfabrieken, een 
zuinig alternatief voor het verwarmen van processen en ruimtes met gas- en stoomketels en warmwaterboilers, 
en ook voor koeling. Met de ervaring van leveranciers en installateurs uit woningbouw en utiliteit neemt ook 
de interesse van industriële (groot)verbruikers toe in de toepassing van warmtepompen, aangepast aan de 
lokale situatie. Menig bedrijf kan zo gasloos worden.
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Het project

Voortbordurend op de resultaten van eerder onderzoek, 
wordt in dit project een installatie onderzocht die werkt 
op een werkmedium van ammoniak met water. Deze 
compressie-resorptie-warmtepomp kan restwarmte 
met een temperatuur van zo’n 80 °C opwaarderen naar 
bruikbare warmte op 150 tot 170 °C, bij drukken van 1 
tot 15 bar. 

Voor wie?

Voor dit soort processen is grote belangstelling vanuit 
de chemische industrie. Een commercieel verkrijg-
bare, betrouwbare warmtepomp van dit type kan in vele 
sectoren worden ingezet.

Wat is nieuw?

Het mengsel van ammoniak en water werkt effectief in 
trajecten van kook- en condensatietemperaturen die 
passen bij de aangeboden en gewenste temperaturen, bij 
relatief lage drukverhoudingen, zonder gevaar op overver-
hitting en met hoge prestaties (Coefficient Of Performance, 
COP, van 3,5 tot 5,5, afhankelijk van de processen). Het 
comprimeren van dergelijke werkmedia is nieuw. De eerste 
tests vinden plaats in een aangepaste persluchtcompres-
sor. 

Een ander mengsel dat getest wordt bevat naast 
ammoniak en water ook CO2. Dit nieuwe mengsel wordt 
geëvalueerd met het potentieel om dit type warmtepomp 
zelfs nog efficiënter te maken.

Belangrijkste punten van onderzoek

In de testopstelling zal vooral worden gekeken naar de 
werking van de compressor onder de werkcondities 
(aan- en afvoer van warmte) die gelden bij de industriële 
projectpartners. De werking van het gehele systeem van 
de warmtepomp wordt verder modelmatig onderzocht.

Besparing binnen dit project

In de Nederlandse industrie wordt jaarlijks circa 115 PJ 
thermische energie gebruikt bij temperaturen tot 170 °C. 
Opwaarderen van restwarmte kan de grootste gedeelte 
van deze energievraag dekken.  

Brede toepassing

Toepassing van dit type warmtepomp wordt gezien in het 
bredere perspectief van potentieel grote besparingen op 
de stoomvraag door opwaarderen van restwarmte met 
warmtepompen. 

Looptijd
Het project liep van 01-09-2015 tot 31-12-2019.

Planning

In het voorjaar van 2018 start een meetcampagne van 
anderhalf jaar.

Volgende stappen

Als de meetcampagne de bruikbaarheid van dit type 
warmtepomp bevestigt zal volgens de deelnemende 
warmtepomp-leveranciers een prototype nog een test 
doorlopen van ongeveer drie jaar. Een dergelijke pilot 
wordt al voorbereid.

Partners

Nouryon, AtlasCopco, Dow, Frames, IBK

Veel restwarmte in de industrie verdwijnt nu nog in de lucht of water, omdat de temperatuur en druk te laag 
zijn om de warmte nuttig in industriële processen toe te kunnen passen. Om die restwarmte op te krikken 
naar nuttige temperaturen en drukken kunnen warmtepompen worden ingezet. De meeste warmtepompen 
werken op compressie van gassen of vloeistoffen. Toepassing van natte gassen maakt het mogelijk om ook 
warmte van lage temperatuur nog nuttig te kunnen inzetten in industriële processen.

Nieuw type warmtepomp voor 
brede toepassing warmtepompen 
TKITOEUH-20-10 Compresorp
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Nieuwe modules voor kleine 
decentrale warmtekracht 
TEEI114002 Regelbare Decentrale Warmte Kracht Centrale

Het project

Het concept van de Regelbare Decentrale Warmtekracht 
Centrale omvat verschillende modules. Twee van 
dergelijke modules, een brandermodule en een compacte 
stoomturbine, zijn in de praktijk onderzocht. Bij JBT in 
Amsterdam (de brandermodule) en op een Emmens 
industriepark zijn modulaire warmtekrachteenheden 
aan elkaar geschakeld en getest op bruikbaarheid en 
betaalbaarheid voor de lokale bedrijven (onder andere 
chemie). Deze test, uitgevoerd in 2015 tot en met 2016, is 
nu de basis voor verdere commercialisatie. 

Voor wie?

De decentrale warmtekrachtmodules zijn bij uitstek 
geschikt voor toepassing op plaatsen waar stoom 
wordt opgewekt of getransporteerd. Industrieën met 
een vraag naar warmte krijgen op deze manier ook de 
beschikking over zeer efficiënt opgewekte elektriciteit 
met een marginaal rendement boven de 90%. Het 
compacte formaat maakt het geschikt voor bedrijven met 
een variërende vraag naar stoom, zoals in de chemie, 
procesindustrie, voedingsmiddelen en zuivel.

Wat is nieuw?

De warmtekrachteenheden bestaan uit kleine gas- en 
stoomturbines die hun eigen hoogtoerige generator 
(tot zo’n 28.000 toeren per minuut) bevatten. Dit direct-
drive-ontwerp maakt een compacte uitvoering mogelijk, 
met een hoge energiedichtheid per kilogram materiaal. 
Dankzij dit compacte ontwerp is het systeem ook intrin-
siek veilig, wat dure veiligheidsventielen overbodig maakt. 
Dat levert een aanzienlijke directe materiaal-, energie- en 
dus kostenbesparing op, waarmee de doelstelling voor 
betaalbare energiebesparing binnen bereik komt. 

Een nieuw ontworpen elektrische frequentieregeling zorgt 
bovendien voor een flexibele installatie die snel kan worden 
gesynchroniseerd met de momentane warmtevraag van 
de lokale bedrijven. Dat heeft voordelen voor het totale 
energiegebruik en ook gunstige financiële consequenties, 
zeker in tijden van piekvraag in de stoom- en elektrici-
teitsnetten.

Belangrijkste punten van onderzoek

De pilot was vooral bedoeld om de integrale installatie 
te testen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en 
betaalbaarheid. Daarbij moest het regelsysteem worden 
geoptimaliseerd, maar ook enkele praktische problemen 
in de hardware worden opgelost, zoals condensvorming 
in de elektronicakast. Door aanpassing van de besturing 
zijn ook deze problemen verholpen. 

Besparing binnen dit project

In het proefproject in Emmen wordt een CO2-emissiere-
ductie van circa 400 ton per jaar behaald, wat overeen-
komt met de uitstoot door het verbranden van 220.000 
Nm³ aardgas.

Brede toepassing

Omdat warmtekrachtinstallaties in Nederland de afgelopen 
tien jaar financieel niet gunstig uitpakten, lagen de eerste 
kansen na afronding in exportmogelijkheden, vooral ook 
toen een projectpartner werd overgenomen door een Duits 
moederbedrijf met interesse in deze toepassing. Recente 
ontwikkelingen in Nederlandse afspraken tussen overheid 
en bedrijfsleven over energiebesparing — bijvoorbeeld de 
strengere handhaving van de plicht om elke maatregel 
te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend wordt — 
verbeteren ook de perspectieven van binnenlandse 
toepassing. In Europa, met 65.000 stoom boilers, is een 
aanzienlijk marktpotentieel voorhanden. 

Looptijd

Het project liep van 2014 tot en met 2016.

Volgende stappen

Het geslaagde pilotproject opent de deur naar een full-
scale commercialisering. In Europa is inmiddels in Italië, 
Duitsland en België promotie gestart; ook vanuit Azië 
en het Midden-Oosten is er concrete belangstelling. 
De projectpartners treden samen op om het concept in 
Duitsland te vermarkten.

Partners

EMMTEC Services BV, Innecs Power Systems BV, JBT 
Food & Dairy Systems BV

Veel industriële processen zijn niet volcontinu en hebben een sterk variërende vraag naar warmte (meestal 
stoom). Op die plaatsen zijn centrale warmtekrachtinstallaties — meestal groter dan 20 MW thermisch 
vermogen — niet lonend. Strengere besparingseisen vragen om nieuwe aandacht voor modulaire kleine 
warmtekracht-elementen, die kunnen worden geplaatst dicht bij de processen zelf, en in serie kunnen 
worden geschakeld.
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Nieuwe toepassingen voor 
thermo-elektrische elementen
TEEI117011 Nieuwe toepassingen voor thermoelektrische elementen

Het project

Parallel aan het Lighthouse-project dat nu loopt in de 
fabrieken van Tata Steel BV onderzoekt ECN, samen 
met enkele industriële partners, ook de verbreding van 
de toepassing van deze thermo-elektrische Thermagy-
generatoren. De installaties behoeven dan aanpassing aan 
de specifieke behoeftes en omstandigheden.

Voor wie?

In alternatieve toepassingen kunnen de generatoren 
worden gebruikt in vele industrieën waar processen bij 
hoge temperaturen (boven de 800 °C) plaatsvinden, 
zoals in de glasindustrie, non-ferrous metaalindustrie, 
keramische industrie. Ook stand-alone toepassingen zijn 
in beeld (dus zonder elektriciteitsaansluiting), en op termijn 
zelfs toepassingen op kleinere schaal in mini- en micro-
warmtekrachtinstallaties.

Wat is nieuw?

Waar het Lighthouse-demonstratieproject vooral kijkt 
naar de optimale toepassing van thermo-elektrische 
generatoren in staal-smeltovens, richt dit project zich op 
alternatieve configuraties. Daarbij kunnen de generatoren, 
naast het opvangen van de stralingswarmte, ook worden 
gebruikt voor omzetten van (veel) conventiewarmte 
uit hete gasstromen, waarmee de opbrengst aan 
elektriciteit aanzienlijk stijgt. Ook wordt onderzocht wat 
de toepassingsmogelijkheden zijn als de restwarmte van 
de generatoren niet wordt weggekoeld in water, maar 
wordt omgezet in nuttige stoom. Ten slotte onderzoeken 
de partners ook toepassingen waarbij waterkoeling 
ongewenst is, en dus luchtkoeling uitkomst moet bieden.

Belangrijkste punten van onderzoek

De alternatieve configuraties voor bredere toepassing 
vragen vooral het slim ontwerpen van de systemen voor 
een effectieve en efficiënte warmteoverdracht, aan zowel 
de ‘hete’ als de ‘koele’ kant van de generatoren. Op die 
warmteoverdracht en op ‘thermal engineering’ wordt veel 
onderzoek gericht.

Brede toepassing

Omdat industrieën hun stralings- en conventiewarmte 
nu nog vooral weggooien met het koelwater kan de 
besparing met deze technologie behoorlijk oplopen. 
Het eerste demoproject boekt al een winst van 0,05 PJ. 
Vermenigvuldiging van de toepassing in andere industrie 
kan leiden tot een veelvoud daarvan, in de ordegrootte 
van enkele PJ in Nederland en tientallen PJ internationaal.

Looptijd

Het onderzoeksproject loopt door tot in 2019.

Volgende stappen

Het huidige project richt zich op configuraties van 
thermo-elektrische installaties die ingeregeld zijn voor hun 
toepassing. Daarmee is de verwachting dat dergelijke 
toepassingen vrijwel direct marktrijp zijn, dus al in 
2019/2020. 

Partners

ECN part of TNO, RGS Development, Tata Steel BV, 
Ardagh Group

In processen met zeer hoge procestemperaturen zoals in de staalindustrie loont het de moeite om 
stralingswarmte op te vangen met thermo-elektrische generatoren en om te zetten in elektriciteit. Er loopt al 
een industriële demonstratie van deze technologie in de staalproductie. Met modificaties en fijnafstelling lenen 
thermo-elektrische elementen zich ook voor toepassingen in andere industrieën.
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Een thermo-akoestische warmtepomp 
voor hogere temperaturen
TEEI314009 Electrically driven ThermoAcoustic heat pump

Het project

Het concept van de (elektrische) thermo-akoestische 
warmtepomp is al wel langer bekend, maar er was tot 
dusverre weinig aandacht voor economisch rendabele 
toepassingen in de industrie. Daarvoor is meer nodig 
dan het academisch gerichte onderzoek in bijvoorbeeld 
China, Frankrijk, de VS of Japan. Dit project richt zich 
op praktische toepassing van de thermo-akoestische 
warmtepomp in industriële processen. 

Voor wie?

De technologie is breed toepasbaar bij alle bedrijven die 
beschikken over restwarmte van 80 tot 120 °C en een 
warmtebehoefte (stoom) hebben in het bereik van 200 °C 
of hoger. Dergelijke bedrijven bevinden zich vooral in de 
(petro)chemie, raffinage, papierindustrie en levensmid-
delen.

Wat is nieuw?

Het concept van de thermo-akoestische warmtepomp is 
gebaseerd op een Stirling-cyclus waarbij geluidsgolven van 
lage frequentie (10 tot 100 Hz) zorgen voor de compressie 
en expansie van het werkmedium. Bij expansie daalt 
de temperatuur van het werkmedium, bij compressie 
stijgt de temperatuur juist. Warmtewisselaars voeren 
restwarmte toe in de expansiefase en nuttige warmte 
af in de compressiefase. Een elektrisch aangedreven 
zuigercompressor (een soort ‘sub woofer’) genereert de 
geluidsgolven. Nu worden thermische vermogens getest 
tot 10 kW. Ontwerpstudies voorzien al een uitbreiding 
naar zo’n 1 MW; dat kan vervolgens gemakkelijk modulair 
worden uitgebreid tot circa 10 MW.

Anders dan in een compressiewarmtepomp, waar 
de processen van condensatie en verdamping van 
een werkmedium het temperatuurbereik beperken, is 
hier het edelgas helium het medium. Dat vergroot het 
temperatuurbereik aanzienlijk, waardoor standaardisatie 
en kostenreductie mogelijk zijn.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het projectconsortium van eindgebruikers, technologie-
leveranciers en kenniswerkers combineert experimenten 
(op basis van industriële cases en componenten) met het 

modelleren van de werking van de warmtepomp. Dat 
gebeurt vanaf medio 2018 met een 10 kW installatie 
in het lab met stoomproductie op 180 °C. In eerdere 
tests met deze benchscale testinstallatie is al warmte 
gegenereerd tot 190 °C (met thermische olie).  In vervol-
gprojecten wordt de thermo-akoestische warmtepomp 
opgeschaald tot een gestandaardiseerde unit van circa 
1 MW. Belangrijkste punten in het onderzoek zijn de 
efficiencyverbeteringen en een verdere kostenreductie.  

Besparing

De thermo-akoestische warmtepomp kan een 
COP (coefficient of performance) van 4 tot 5 halen. 
Grootschalige toepassing in Nederland — met een 
warmtegebruik van 600 PJ per jaar — zou voor 2020 
kunnen resulteren in een besparing van 31 PJ per jaar. 
Gemeten in exportpotentieel zou deze technologie 195 
M€ in twintig jaar kunnen opleveren, met 1.200 banen bij 
de technologieleveranciers.

Looptijd

Het project liep van 01-03-2015 tot 31-12-2018.

Volgende stappen

Een demonstratieproject bij een industrieel bedrijf kan 
binnen 2 tot 3 jaar worden gerealiseerd. Met modulaire 
opbouw is commerciële toepassing over vier jaar 
mogelijk.

Partners

Bronswerk Heat Transfer BV, Dow, ECN part of TNO, 
Howden Thomassen Compressors BV, Smurfit Kappa 
Paper Services 

De industrie ontdekt nu de warmtepomp als mogelijkheid om de enorme hoeveelheid beschikbare 
restwarmte uit processen op te waarderen voor hergebruik in de primaire productieprocessen. Dat bespaart 
veel aardgas. Voor de productie van stoom van temperaturen hoger dan 150 °C zijn echter nauwelijks 
of geen warmtepompen beschikbaar. De thermo-akoestische warmtepomp werkt in dit gebied en is een 
aantrekkelijk alternatief voor de gebruikelijke compressie-warmtepomp.
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Terugwinnen van latente warmte 
uit  sproeidrogen
TEEI214004 Hergebruik van latente warmte

Het project

In een aantal achtereenvolgende projecten is een 
honingraatstructuur van zeoliet ontwikkeld die kan 
fungeren als ‘warmtepomp’. Het zeoliet onttrekt de 
waterdamp aan het absorbens, waarbij de laagwaardige 
latente warmte vrijkomt in stoom van hoge temperatuur 
(tot 350 °C bij 1 bar druk) en het absorbens weer klaar is 
voor de volgende droogcyclus. De stoom is geschikt voor 
gebruik in industriële processen. Commerciële toepassing 
is het doel van dit project.

Voor wie?

Sproeidrogen is een belangrijke technologie in de levens-
middelenindustrie, maar ook in andere sectoren zoals 
papier of chemie. De beschikbaarheid van atmosferische 
stoom op 350 °C, al of niet gemengd met stoom onder 
hoge druk, maakt deze toepassing geschikt voor veel 
bedrijven.

Wat is nieuw?

Zeoliet — een poreus mineraal — wordt vanwege de 
relatief goede opname van vocht (tot zo’n 17 gewichts-%) 
wel al toegepast in zuinige vaatwassers om waterdamp 
te absorberen, maar dat is bij relatief lage temperaturen. 
In de range van 170 tot 350 °C — waardoor het ingevan-
gen vocht als stoom kan worden hergebruikt — is deze 
toepassing nieuw.

Belangrijkste punten van onderzoek

In een voorgaand project met een benchscale opstelling 
ging veel aandacht uit naar de afdichting van de droog-
’wielen’ van zeoliet: daarvoor is een trommel ontwikkeld 
die dat probleem heeft opgelost. De technologie is gereed 
voor toepassing bij een luchtdebiet van zo’n 100.000 
kilogram lucht per uur en is klaar voor een industrieel 
demonstratieproject.

Besparing binnen dit project

De innovatieve zeoliet warmtepomptechnologie verlaagt 
het energieverbruik van sproeidroogprocessen met 35 tot 
45%. Dat kost wat meer elektriciteit, maar scheelt vooral 
verbruik van aardgas, hetgeen ook ten goede komt aan 
de elektrificatie van industriële processen.

Brede toepassing

Bij succesvolle demonstratie wordt het potentieel van 
deze technologie in de Nederlandse procesindustrie 
geschat op een energiebesparing van 3 tot 5 PJ/jaar.

Looptijd

Het project liep van 01-11-2014 tot 31-12-2018.

Volgende stappen

Nu de werking van het hele systeem zijn betrouwbaarheid 
heeft getoond zoeken de partners nu naar een proces 
(bijvoorbeeld in retrofit) met de juiste procescondities 
waarbij het systeem relatief gemakkelijk op commerciële 
schaal kan worden gedemonstreerd.

Partners

FrieslandCampina Nederland Holding BV, Munters BV 
(voorheen HB Koeltechniek)

In de procesindustrie in Nederland zijn droogprocessen met sproeidrogers verantwoordelijk voor zo’n 10% van 
het totale energieverbruik. Daarbij wordt een processtroom in sproeiers verneveld, verwarmd en gedroogd. 
De gedroogde lucht is meestal wel direct klaar voor hergebruik, maar in de absorbentia die de waterdamp 
hebben geabsorbeerd zit nog veel latente warmte die lastig hergebruikt kan worden.
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Het project

Een consortium van gebruikers, onderzoekers en 
technologieleveranciers werkt samen om het concept 
van de Heat Integrated Distillation Column (HIDiC) te 
ontwikkelen tot een pilot, en later een demonstratieproject 
op industriële schaal. 

De eerste fase bestaat uit het modelleren van de 
kolom voor een specifieke toepassing. Als de 
modelberekeningen — geverifieerd met een opstelling van 
één module op labschaal — aantonen dat de gerealiseerde 
energiebesparing de investering rechtvaardigt, start een 
pilot met meerdere modules die geënt zijn op reguliere 
krakers. 

Voor wie?

De innovatieve kraker is geschikt voor toepassing bij 
chemische bedrijven en raffinaderijen.

Wat is nieuw?

Nooit eerder en nergens in de wereld vond onderzoek 
naar het HIDiC-concept op deze schaal plaats.

Belangrijkste punten van onderzoek

Een prominent punt van onderzoek is de economische 
haalbaarheid: Is de integratie van HIDiC in de kraakpro-
cessen van een chemisch bedrijf een geschikte business-
case? Daarnaast gaat het om ontwikkeling van modellen 
voor het procesontwerp en om het ontwerpen van een 
HIDiC-kolom die in een volgende fase kan worden getest.

Besparing binnen dit project

De geschatte energiebesparing is juist onderwerp van 
onderzoek in de eerste fase van dit project.

Brede toepassing

De Nederlandse chemie en raffinage leunt zwaar op 
destillatiekolommen. Toepassing van HIDic zou ruw 
geschat neerkomen op een besparing van 18 PJ per jaar 
en daarmee €100 miljoen kunnen opleveren. Een update 
van deze schatting op basis van de uitkomsten maakt 
deel uit van het project.

Looptijd

Het project liep van 01-11-2017 tot 31-10-2019.

Volgende stappen

Bij succesvolle afloop van dit project is binnen drie tot 
vier jaar een pilotproject op industriële schaal kansrijk. 

Partners

Bronswerk Heat Transfer BV, Dow, ECN part of TNO, 
Institute for Sustainable Process Technology, Technip 
Benelux BV

Het kraakproces is de basis voor de chemie. Bij het ‘kraken’ van bijvoorbeeld nafta ontstaan allerlei 
nuttige koolwaterstoffen. Het scheiden van deze koolwaterstoffen gebeurt traditioneel in geschakelde 
destillatiekolommen. In elk van die kolommen wordt de het mengsel verder gesplitst totdat de nuttige gassen 
(propyleen, ethyleen, en nog vele andere lichtere koolwaterstoffen) in zuivere vorm beschikbaar zijn. In elk 
van die kolommen wordt onderin de kolom warmte toegevoerd en boven in de kolom gekoeld. Daarmee 
gaat heel wat warmte gepaard. 

Al lang weten we hoe die restwarmte met een warmtepomp kan worden opgekrikt naar een niveau dat 
weer bruikbaar is onderin de kolom. Een nog slimmere manier is om de destillatiekolom zelf in te richten 
als een warmtepomp. Daartoe wordt de kolom in tweeën verdeeld. Door de uitgang met een compressor 
iets in druk te verhogen, bereikt de warmte de temperatuur die aan de ingang van de kolom nodig is. Dat 
bespaart niet alleen energie, ook wordt ten minste een deel van het aardgasverbruik voor verwarming van 
de onderkant van de kolom vervangen door input van elektriciteit voor het aandrijven van de compressor. 
Dat past in de wens van de industrie om verder te elektrificeren en het aardgasverbruik te verlagen.

Een innovatieve zuinige   
kraker 
TEEI117005 Heat Integrated Distillation enabling Innovative Ethylene crackers
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Warmte terugwinnen uit 
agressieve rookgassen 
TEEI216113 HeatMatrix grof keramische industrie (zie ook DEI1170001 op p. 20 voor het demoproject van dezelfde technologie)

Het project

De HeatMatrix luchtvoorverwarmer is een gas/
gas-warmtewisselaar die bestaat uit dunne buizen in een 
honingraatstructuur waardoorheen de rookgassen worden 
geleid.  Deze technologie wordt al getest op zeer grote 
schaal (tot 300.000 kilo rookgas per uur). Dit project richt 
zich in het bijzonder op toepassing in de grofkeramische 
industrie. Het bakken van bakstenen uit klei levert namelijk 
rookgassen op met vele (zure) componenten zoals 
zoutzuur, zwavelzuur en waterstoffluoride. Dat vraagt om 
toepassing van polymere warmtewisselaars die daartegen 
bestand zijn. De afgelopen twee jaar vonden pilots plaats 
bij twee baksteenproducenten. De resultaten van de pilots 
waren positief, waardoor de technologie nu klaar is voor 
commercialisatie. 

Voor wie?

De rookgas-warmtewisselaar is geschikt voor toepas-
sing in vele soorten zure rookgas, zoals in de olieraffinage, 
chemie, voedingsmiddelenindustrie, grofkeramiek of bij de 
verbranding van biomassa.

Wat is nieuw?

Het geheim van de polymere HeatMatrix warmtewisselaar 
zit ten eerste in de keuze van het materiaal. Daarnaast 
houdt het ontwerp van de klikbare buizen (die gemak-
kelijk in en uit elkaar kunnen worden gehaald) rekening 
met mogelijke vervuiling, wat betekent dat het systeem 
makkelijk schoon te maken is. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In de pilot bleek het belangrijkste punt van onderzoek: 
hoe houdt de warmtewisselaar zich in de zeer corrosieve 
omgeving en kan die snel weer worden schoongemaakt? 
Eerdere pogingen met andersoortige warmtewisselaars 
mislukten op dat punt. De HeatMatrix wisselaar bleef 
stabiel en had geen last van corrosie. Daarnaast is veel 
aandacht besteed aan het optimaliseren van de instal-
latie, waarbij de teruggewonnen warmte uit de tunneloven 
teruggevoerd kan worden naar de droogkamers aan het 
begin van het proces.

Besparing binnen dit project

In de baksteenindustrie gaat vaak zo’n 35% van de opera-
tionele kosten op aan energie. De besparing op energie 
via het terugwinnen van warmte uit rookgassen kan zo’n 
7 TJ per fabriek opleveren, waarmee de investering in 
de warmtewisselaar binnen drie tot vijf jaar kan worden 
terugverdiend.

Brede toepassing

In Nederland staan zo’n 20 baksteenfabrieken, en de 
technologie wekt nu ook de interesse van de internatio-
nale grofkeramische industrie. Op dit moment verdwijnen 
nu nog vele petajoules aan energie ongebruikt door de 
schoorsteen. Warmtewisselaars zoals die van HeatMatrix 
zijn goed toepasbaar.

Looptijd

Het project liep van 25-07-2016 tot 30-09-2017.

Volgende stappen

Voor de commerciële toepassing is de businesscase 
natuurlijk van groot belang. Een full-scale commerciële 
toepassing in de baksteenindustrie is nu de volgende 
stap.

Partners

HeatMatrix Group BV, Rodruza BV, Steenfabriek Engels 
Oeffelt BV, TCKI

Het terugwinnen en hergebruiken van restwarmte dat met de rookgassen uit de schoorsteen dreigt te verdwijnen 
is een technologische uitdaging. Zeker als er sprake is van rookgassen uit een productieproces, dan kunnen 
zure componenten zorgen voor een agressieve omgeving waar standaard metalen warmtewisselaars niet 
tegen bestand zijn. HeatMatrix Group ontwikkelt en produceert kunststof warmtewisselaars die wel bestand 
zijn tegen corrosie.
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Ontwikkelen van opslag voor 
industriële warmte 
TEEI314008 & TEEI115011 Opschaling PCM warmteopslagtechnologie

Het project

Opslag kan zeer effectief zijn om de ongelijktijdigheid van 
aanbod en vraag naar warmte te overbruggen en is dus 
volop in onderzoek. Sommige materialen lenen zich goed 
voor warmteopslag bij een faseovergang van vaste naar 
vloeibare toestand. In gebouwen of in koelhuizen wordt dit 
al toegepast. De procesindustrie wil deze Phase Change 
Materials (PCM) nu ook toepassen, maar wel voor grotere 
hoeveelheden warmte en bij hogere temperaturen.

Voor wie?

Procesindustrie en voedingsmiddelenindustrie.

Wat is nieuw?

Phase Change Materials (PCM) zijn meestal zouten met 
water (zouthydraten) die bij verhitting smelten, en bij 
stollen de opgeslagen warmte weer vrijgeven. Magne-
siumchloridezout is met een smelttemperatuur rond 120 
°C geschikt om warmte uit stoom op te slaan en terug 
te leveren, met laad- en ontladingstijden van typisch een 
uur. Ook  dicarbonzuren en suikeralcoholen zijn potentieel 
geschikt om in dit temperatuurgebied warmte op te slaan. 
Bufferen van warmte in PCM op een schaalgrootte van 
een tot tientallen gigajoules en bij temperaturen van boven 
de 100 °C is nog niet vertoond.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het eerste onderzoek in dit RD&D-traject was gericht op het 
ontwikkelen van deze relatief goedkope manier van opslag 
en betrof vooral het in kaart brengen van de prestaties 
en stabiliteit van een kleinschalige opslag (zo’n 100 liter), 
bij talrijke laad- en ontladingscycli. Bij het opvolgende 
opschalingsproject gaat het om een installatie van 2 m³, 
met een energie-inhoud in de ordegrootte van 1 GJ.

Voordat opschaling naar industrieel relevant niveau met 
nog eens een factor tien kan plaatsvinden moet eerst 
de stabiliteit van deze materialen aangetoond worden. 
Bij de kleinschalige proef zijn stoffen toegevoegd om 
de stabiliteit van het zouthydraat te verbeteren. Die 
toevoegingen worden tegelijk ingezet voor het verbeteren 
van de warmtegeleiding binnen het mengsel. Als dat lukt 
kunnen de kosten voor een volumineuze warmtewisselaar 
worden bespaard.

De resultaten uit de testfase worden gebruikt voor 
verdere optimalisatie van de prestaties en evaluatie van 
het economisch perspectief van de technologie voor 
verschillende toepassingen.

Besparingen 

Bij batchprocessen in de procesindustrie en levensmid-
delenindustrie is vaak sprake van ontwikkeling van warmte 
die niet direct kan worden hergebruikt voor de opwarming 
van het proces en dus wordt geloosd. Warmteopslag 
overbrugt die ongelijktijdigheid en bespaart daarmee 50 
tot 80% op de warmtebehoefte.  Het besparingspoten-
tieel voor warmteopslagtechnologie in de Nederlandse 
industrie is naar schatting 10 PJ/jaar. Daarnaast kan 
energieopslag een ondersteunende rol spelen in flexi-
beler gebruik van energie en daarmee de integratie van 
duurzame energie.

Looptijd

Het onderzoek liep van 2014 tot 2018.

Volgende stappen

Bij gunstige uitkomsten zal een pilot on-site worden 
voorbereid bij een industrieel bedrijf. Geïnteresseerde  
partijen zijn van harte uitgenodigd om daarvoor contact 
op te nemen met de Project Coördinator Robert de Boer, 
robert.deboer@tno.nl.

Partners

ECN part of TNO, Dow, Bronswerk Heat Transfer, 
BlueTerra (voorheen Industrial Energy Experts), TNO, 
Perstorp, Salca, Nedmag, EMMTEC, Institute for Sustain-
able Process Technology
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Efficiënt stroom winnen uit 
laagwaardige warmte 
TEEI215001 Gasdrukmotor Voltair

Het project

In de industrie bestaan grote warmtestromen die nu 
als ‘onbruikbaar’ verloren gaan, bijvoorbeeld omdat de 
temperatuur of de druk niet geschikt is voor hergebruik. 
Een methode om tenminste een deel van deze verspilling 
te voorkomen is gebruik van de zogenoemde Organic 
Rankine Cycle (ORC) voor stroomproductie. Dit project 
gaat over een kleine gasdrukmotor die, gekoppeld aan een 
ORC-proces, laagwaardige restwarmte omzet in stroom.

Voor wie?

De ORC-gasdrukmotor combinatie is geschikt voor 
bijna alle industriële sectoren, omdat wegkoelen van 
laagwaardige warmte bijna algemeen voorkomt. Speciale 
aandacht is er voor continue reststromen in processen in 
de (petro)chemie.

Wat is nieuw?

ORC is een bekend proces voor gebruik bij lage 
temperaturen, maar kampt in de toepassing met problemen 
als sprake is van zowel lage temperatuur (onder 100 °C) 
als lage druk. Daardoor zakken elektrische rendementen 
tot onder 10% en is de installatie niet meer kostenefficiënt. 
De combinatie met de gasdrukmotor (om een hogere druk) 
te creëren maakt het mogelijk om elektrische rendementen 
tot 14% te halen. De combinatie, en daarmee ontwerp en 
bouw, zijn nieuw. De test van een ‘tafelmodel’ is inmiddels 
succesvol afgerond.

Belangrijkste punten van onderzoek

In deze eerste fase van ontwikkeling is een benchtable 
gasdrukmotor gebouwd en getest op zijn werking. Details 
van het onderzoek zijn op dit moment nog vertrouwelijk 
omdat patenten nog in aanvraag zijn. 

Brede toepassing in Nederland

Het potentieel voor toepassing van deze ORC/motor-
combinatie in Nederland is begroot op ruim 63,6 PJ, al 
moet deze nieuwe technologie daarin wedijveren met 
alternatieven voor laagwaardige warmte, bijvoorbeeld 
door druk en temperatuur op te waarderen voor 
hergebruik van de stoom. Een meerwaarde van de ORC/
gasdrukmotor zit in de veelzijdigheid van toepassingen, 
wat de markt aanzienlijk vergroot.  Als op termijn 10% 
van het potentieel wordt benut zou de winst nog altijd 
ruim 6 PJ zijn.

Looptijd

Het project liep van 01-09-2015 tot 28-02-2017.

Volgende stappen 

Er wordt gesproken met potentiële partners voor een 
vervolg vanaf einde 2018 met een demonstratie van de 
ORC/gasdrukmotor.

Partners

Gasterra, Stedin, Voltair
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Rendabele warmtepompen voor 
stoomproductie 
TEEI116085 & TEEI115010STEPS Sustainable sTEam Production for induStry

Het project

Warmtepompen zijn apparaten die laagwaardige warmte 
efficiënt kunnen opwaarderen naar hoogwaardige warmte. 
Zij zijn daarmee de meest veelbelovende technologie om 
fossiele brandstoffen in de industrie te vervangen en tegelijk 
te blijven voldoen aan de grote warmte- en stoomvraag. 
Terecht stelt de industrie ook eisen aan de rentabiliteit 
en betrouwbaarheid van warmtepompen, die tenslotte 
de klassieke maar oerbetrouwbare stoomketels moeten 
vervangen. Binnen TKI E&I lopen verschillende projecten 
die gericht zijn op zowel technologische innovatie als 
economische doorbraken. 

Voor wie?

In een marktstudie in de EU zijn zo’n 3400 industriële 
warmtepompen geïdentificeerd in 108 individuele 
processen, samen goed voor ongeveer 22% van de 
industriële warmtevraag tot 200 °C. Het merendeel zijn 
warmtepompen met vermogens van ongeveer 2 tot onder 
10 MW (thermisch). Standaardisering van warmtepompen 
is dan mogelijk, waarmee de investeringskosten op 
minder dan €200 per kilowatt kunnen uitkomen. Dit 
opent een grote markt in de (petro)chemie, raffinage, 
papier en voedingsmiddelen. Daar is niet alleen een 
afzetmarkt, maar ook een breed scala beschikbaar van 
potentiële warmtebronnen voor de warmtepompen. Deze 
warmtepompen kunnen werken met zowel restwarmte als 
geothermische warmte als bron.

Wat is nieuw?

De meetcampagne in het project dat in voorjaar 2018 
startte is gebaseerd op twee types warmtepompen: 
een 200 kW-compressiewarmtepomp en een 10 
kW-thermo-akoestische warmtepomp. Een meertraps-
compressiewarmtepomp, die werkt op pentaan als 
werkmedium, krikt de temperatuur van laagwaardige (rest)
warmte van circa 60 °C in twee treden op naar temperaturen 
rond de 150 °C. Tevens wordt een nieuw synthetisch 
werkmedium getest dat wellicht de investeringskosten nog 
verder kan verlagen. 

De thermo-akoestische warmtepomp is iets minder ver 
ontwikkeld dan de compressiewarmtepomp. Dit systeem 
werkt op het expanderen van helium bij de warmtebron en 
afgeven van die warmte door compressie. Dat lijkt op wat 
in een geluidsgolf gebeurt, waaraan deze warmtepomp zijn 
naam ontleent. Zo’n warmtepomp kan flexibel werken op 
verschillende brontemperaturen en is geschikt om warmte 
tot circa 200 °C op te wekken. De experimenten hierbij zijn 
gericht op een zo compact mogelijk systeem, dat lagere 
investeringskosten vergt.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het onderzoek aan de compressiewarmtepomp is gericht 
op het opdoen van ervaring met meertrapssystemen en op 
de prestaties onder verschillende temperatuurcondities. 
Standaardisatie van zowel componenten als het systeem 
biedt hierbij de beste mogelijkheden om kosten te 
reduceren.

Het onderzoek aan de thermoakoestische warmtepomp 
is geconcentreerd op het bepalen van het effect van 
een afkoelende restwarmtebron op de prestaties van 
het systeem. De verwachting hierbij is dat een thermo-
akoestische warmtepomp over het hele traject warmte 
kan opwaarderen, met een lagere temperatuurlift kan 
werken, en daardoor flexibeler en beter kan presteren. 
Kosten worden hier vooral gereduceerd met compactere 
systemen en tegelijk betere prestaties.

Besparing binnen dit project

Bij een temperatuurverschil van circa 50 °C tussen 
restwarmte en de gewenste procestemperatuur bespaart 
een industriële warmtepomp ongeveer 50% ten opzichte 
van de klassieke stoomproductie met behulp van fossiele 
brandstoffen in een ketel.

Brede toepassing

Bij de beoogde kostenreductie naar €200/kW ligt 
rendabele toepassing in Nederland voor de hand bij 
zeer veel industriële processen, met een maximale 
theoretische potentiële besparing van 80 PJ. Als ook 
de elektriciteitsproductie duurzamer wordt, neemt de 
besparing op fossiele energie met warmtepompen nog 
verder toe.

Looptijd

De projecten liepen tot medio 2018.

Volgende stappen

In de volgende fase zullen de warmtepompen op locatie 
bij bedrijven worden gedemonstreerd, op industriële 
schaal.

Partners

ECN part of TNO,  Institute for Sustainable Process 
Technology, IBK, Bronswerk Heat Transfer, IF Technology, 
SmurfitKappa, Nouryon, Cosun, Dow, Heineken, 
LambWeston Meijer, Tata Steel, Warmtebedrijf Rotterdam, 
Huntsman, DSM
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Procesintensificatie 

Efficiënte nieuwe processen zijn geoptimaliseerd op proces 
en systeemontwerp, maken gebruik van geavanceerde 3-D 
vormgeving, en zijn zo mogelijk modulair schaalbaar.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Ontwikkeling en piloting van nieuwe procesconcepten 
(Higee, pulsed-compression) in processtromen bulk 
industrie;

• Ontwikkeling van nieuwe, modulaire schaalbare reactoren 
en processen;

• Toepassingsonderzoek van 3-D gestructureerde 
reactoren en modules.

Scheidingstechnologie

Onder dit onderwerp vallen de ontwikkeling van membranen, 
sorbentia, en selectieve extractanten als alternatief voor 
energie-intensieve scheidingen, en de-bottlenecking, 
piloting van hybride van bestaande destillatieprocessen.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Piloting van ontwateringsprocessen met membranen in 
voedingsindustrie, fijnchemie en oplosmiddelrecycling;

• Ontwikkeling van hybride scheidingsprocessen voor 
retrofitting op bestaande installaties;

• Selectieve scheidingstechnologie voor terugwinning/
afscheiding van componenten;

• Ontwikkeling en piloting van gaszuiveringssystemen.

Drogen en ontwateren

Een aantal veelbelovende componenten en producten is 
beschikbaar voor opschaling en piloting, met name in de 
voedings- en papierindustrie.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Opschaling/piloting van Rotating Fluidized Bed droog-
technologie;

• Opschaling/piloting van dunne film droogtechnologie;

• Onderzoek naar nieuwe toepassingen van vriesdroog-
technologie, en alternatieven zoals radiomagnetic 
freezing.

Het doel van deze innovatieprogrammalijn: 

Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe kosteneffectieve apparaten, processen en diensten inclusief 
ontwerptools en ontwerp strategieën, voor eindgebruikers in de procesindustrie, die de procesefficiency van 
bestaande processen met minimaal 50% vergroten, en waarbij de impact van de industrie op de ruimtelijke 
kwaliteit en leefbaarheid gelijk blijft of wordt verkleind. Projecten binnen deze deelprogrammalijn zijn gericht 
op onderzoek en ontwikkeling van de volgende producten, procedés en diensten: 

Programmalijn 1b: Efficiënte procestechnologie 
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38  Terugwinnen van oplosmiddelen met membranen

42  Membraanscheiding voor het indikken van 

  aardappelsap 

44  Zuinig sproeidrogen met hoge kwaliteit

46  Een nieuwe standaard voor drogen van keramische 

  producten

47  Zuivering van waterige stromen met osmose

48  Absorptie met efficiënt warmtegebruik

49  Vriesconcentratie: een zuinig alternatief voor indampen

50  Membranen voor zuivering van industrieel afvalwater

52  De efficiënte procesketens van de toekomst

53  Zuinig zeven met draaiende keramische microfilters

54  Walsdrogen 2.0 bij algen

55  Drogen tijdens het transport

56  Verfijnde procedés voor chemische 

 scheidingsprocessen

57  Efficiënt scheiden met centrifugeren

58  Goedkope keramische membranen voor een 

   marktdoorbraak

59  Zuinig terugwinnen van voedingsstoffen

60  Zeer efficiënt kraken van methaan 

61  Membraanscheiding in agressieve milieus 

62  Een doorbraak in oplosmiddelen voor papier uit hout

64  Sensordata bieden houvast voor slimmer drogen 

66  Zuiniger sproeidrogen met een vloeibaar droogmiddel

Projecten
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Terugwinnen van oplosmiddelen 
met membranen 
TEEI115001 & TEEI117012 Eembar en Solvent Recovery in Edible Oil

Het project

In één project werkt levensmiddelenfabrikant Bunge 
Loders Croklaan met partners aan een hybride alternatief, 
waarbij polymere membranen een groot deel van het 
aceton al van de plantaardige olie kunnen scheiden. 
De rest van het scheidingsproces geschiedt nog in de 
destillatiekolommen. 

In een tweede project wordt een toepassing op oplosmid-
delen met een veel hoger kookpunt in plasticrecycling 
onderzocht. Daar is membraanscheiding mogelijk een 
alternatief voor de bestaande scheidingsmethodes via 
extractie met een tweede oplosmiddel of met chemische 
reacties.

Voor wie?

Organische oplosmiddelen worden veel gebruikt, zowel 
voor plantaardige als minerale oliën. Het proces is dus 
aantrekkelijk voor de levensmiddelenindustrie voor het 
extraheren van olie uit grondstoffen, tot aan het schoon-
maken van jerrycans voordat het plastic opnieuw kan 
worden gebruikt. Bedrijven uit verschillende sectoren 
hebben al belangstelling getoond.

Wat is nieuw?

Membraantechnologie is een zuinig alternatief voor 
energie-intensieve zuiverings-  of scheidingsprocessen, 
maar nog niet alom toegepast. De specifieke polymere of 
keramische membranen die voor dit proces zijn gemaakt, 
zijn nieuw in chemische en structurele samenstelling, en 
zijn daardoor bestand tegen de organische oplosmid-
delen. Naast die resistentie is het van groot belang dat de 
processtromen door het membraan voldoende groot zijn.

Dit project realiseert (bij de huidige samenstelling van 
het elektriciteitspark) een (extra) besparing van 1,4% op 
de nettohoeveelheid primaire brandstoffen die nu wordt 
ingezet voor stoom- en stroomproductie (zo’n 1,8 miljoen 
m³ aardgas per jaar). Het project realiseert in de huidige, 
nog niet voltooide configuratie al ongeveer de helft van die 
besparing.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het inmiddels afgeronde onderzoek op labschaal heeft 
het proof-of-principle geleverd dat reden was voor de 

opschaling naar de lopende of startende pilot-projecten in 
twee fabrieken. Deze pilots moet de argumenten leveren 
voor de economische rentabiliteit van de installatie. 
Het gaat daarbij dus om de prestaties van de gehele 
pilot-module, inclusief de mechanische constructie, 
de houdbaarheid op langere termijn, de kosten voor 
aanschaf en bouw, en de kosten voor het onderhoud, 
waaronder het periodiek reinigen van de installatie. 

Overigens wordt ook een vergelijking gemaakt tussen 
polymere en keramische membranen. Die laatste zijn 
beter bestand tegen de agressieve oplosmiddelen, maar 
ook duurder.

Besparing binnen dit project 

Met membranen kan ongeveer 50% van aceton (of 
andere oplosmiddelen) uit de processtromen worden 
teruggewonnen, waarmee de energiebesparing kan 
oplopen tot 50%. Bij destillatie (met hoge energiekosten) 
betekent dit een potentiële terugverdientijd van zo’n vier 
jaar. Vergeleken met het gebruikelijke proces via destillatie 
nemen de membraaninstallaties bovendien relatief weinig 
ruimte in beslag.

Brede toepassing

Door de toepassing van nanofiltratie met membranen 
bij scheiding van organische vloeistoffen in chemische 
processen als alternatief voor destillatie bedraagt de 
energiebesparing in Nederland naar schatting 2 tot 8 
PJ per jaar, bij een penetratiegraad van 10 tot 20% bij 
dergelijke bulk-scheidingsprocessen.

Looptijd

Het eerste project is in de herfst van 2017 afgerond. De 
opvolgers liepen tot september 2019.

Volgende stappen

Als de pilot-module aantoont dat de gehele installatie 
economisch rendabel is, kan een gedetailleerd 
fabrieksplan worden opgemaakt voor de toepassing 
van tientallen modules: eerst naast de huidige fabriek 
van Bunge Loders Croklaan in Wormerveer of in 
plasticrecycling, en later elders in de wereld. Ook 
belangstellenden uit andere sectoren hebben gemakkelijk 
toegang tot deze open innovatie.

In de levensmiddelenindustrie worden plantaardige oliën vaak uit grondstoffen gewonnen door ze op te 
lossen in organische oplosmiddelen zoals aceton. Die aceton moet daarna ook weer worden teruggewonnen, 
waarbij de oliën overblijven. Dat gaat nu vaak door verhitting in energie-intensieve destillatiekolommen. 
Scheiding met membranen is veel zuiniger, maar nog relatief nieuw.
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Partners

SolSep BV, Vito, HRO, Institute for Sustainable Process 
Technology, Bunge Loders Croklaan, Tusti BV, MTSA, TU 
Eindhoven

“Het EEMBAR 

proces is 

aantrekkelijk voor 

de levensmiddelen-

industrie voor het 

extraheren van olie 

uit grondstoffen, 

tot aan het 

schoonmaken van 

jerrycans voordat het 

plastic opnieuw kan 

worden gebruikt."
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Project Eembar, Wormerveer - Organic solvent nanofiltration membraantechnologie wordt gecombineerd met distillatietechnologie om het energieverbruik drastisch te 

verlagen (Fotografie: O. Middendorp)
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Membraanscheiding voor het 
indikken van aardappelsap 
DEI2160288 Duurzaam Concentreren van aardappelsap met membranen bij Avebe

Het project

Avebe, dat jaarlijks zo’n twee miljard liter aardappel-
sap verwerkt, werkt momenteel aan de eerste full-scale 
installatie voor het concentreren van aardappelsap 
met membranen. Via achtereenvolgens ultrafiltratie en 
omgekeerde osmose wordt het sap nu energiezuinig tot 
een derde van het volume ingedikt. Belangrijk is dat de 
installatie stabiel is en werkt bij de huidige grote stromen 
van sap, waardoor deze gemakkelijk kan worden ingepast 
in de huidige processen. Na de indikking via de membranen 
vindt namelijk nog verdere indamping plaats tot Protamy-
lasse, een grondstof voor bijvoorbeeld veevoer. Omdat 
slechts een derde van de originele hoeveelheid aan de 
kook hoeft te worden gebracht voor het uitvlokken van de 
eiwitten, spaart dat enorm veel energie.

Voor wie?

Nu een membraantechnologie is ontwikkeld die geschikt is 
voor de lastig te behandelen aardappelsapstromen ligt de 
weg open naar toepassing bij andere, minder vervuilende 
waterige (afval)stromen in de voedingsmiddelenindust-
rie, bijvoorbeeld met melk of suiker, of in de procesche-
mie. Ook die processtromen worden meestal behandeld 
in sproeitorens of indampers. De technologie is vooral 
toepasbaar in de aardappel-,  maïs- en sojaverwerkende 
industrieën, zuivel, brouwerijen, drankenindustrie en afval-
waterverwerkers.

Wat is nieuw?

In tegenstelling tot eerdere proeven met membranen kan 
met de nieuwe technologie een hoge concentratiefac-
tor bereikt worden, bij een stabiele procesvoering. Dat is 
dankzij de vondst van de juiste reinigingschemicaliën en 
de juiste regeling van het debiet door de membranen, 
waardoor dichtslibben minder snel plaatsvindt. Hierdoor 
kunnen de fluxen stabiel gehouden worden gedurende de 
productie.  

Belangrijkste punten van onderzoek

Aan de huidige commerciële fase ging een test van ruim 
drie jaar vooraf. Daarin is stelselmatig gezocht naar oplos-
singen voor de reiniging en de juiste procesregeling. Zo kon 

de stroming door de installatie niet exact met theoretische 
modellen worden voorspeld, maar bleek de juiste regeling 
van het debiet langs en door de membranen dé oplossing 
voor een optimaal stroomgedrag.

Besparing binnen dit project

De besparing op stoom- en elektriciteitsverbruik bedraagt 
in totaal 0,2 PJ energie/jaar. Daarnaast komt 0,5 miljoen 
m³ water uit het aardappelsap beschikbaar als schoon 
proceswater, geschikt voor de verwerking van zetmeel-
aardappelen. 

Brede toepassing

De totale marktomvang in Nederland voor soortgelijke 
membraaninstallaties wordt nu geschat op ca €50 mln. 
Verwacht wordt dat deze omvang de komende jaren sterk 
zal toenemen door de groei van de biobased industrie en 
het toenemende belang van energiezuinige processen. 

Looptijd

Het project liep van 01-03-2017 tot eind 2019.

Planning

Gedurende 2018 vond de engineering van de installatie 
plaats, die bij de volgende aardappelcampagne na de 
oogst in najaar 2019 zal worden ingezet in de grootste 
aardappelzetmeelfabriek van Avebe in Ter Apelkanaal. 

Volgende stappen

Drie andere fabrieken van Avebe staan op de nominatie 
om daarna om te schakelen, als ook daar de membraan-
scheiding op de lokale processen is afgestemd. Daarnaast 
zijn er toepassingsmogelijkheden bij processen met 
biobased grondstoffen buiten Avebe.

Partners

Avebe UA, Wafilin Systems BV  

Het winnen van de eiwitten uit aardappelsap is een energie-intensief proces. De gebruikelijke methode is het 
koken van het aardappelsap om het eiwit te laten uitvlokken en het indampen van het resterende water.  Het 
energieverbruik kan aanzienlijk lager worden door het aardappelsap eerst te concentreren met membranen.  
Het gebruik van membranen voor het concentreren van aardappelsap liep in het verleden spaak op de snelle 
vervuiling en het dichtslibben van de membraanporiën. Innovaties, en dan vooral voor het schoon houden en 
reinigen van de membranen, brengen het gebruik van membraantechnologie nu binnen bereik.
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Akkerbouwer de Jong uit Odoorn (bron: Mediatheek Rijksoverheid / fotografie: E. Walvisch)

  

"De weg ligt  

open voor de 

voedingsmiddelen 

industrie om 

energiebesparende 

membraan-

technologie toe 

te passen in de 

behandeling van 

waterige stromen."
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Zuinig sproeidrogen met hoge 
kwaliteit
TEMW130004DR & TEEI115007 Vortex Chamber

Het project

Sinds in 2014 het proof-of-concept van Vortexkamer-
sproeidroger werd aangetoond, is er nu een opvolgend 
onderzoeksproject om te onderzoeken wat er voor 
opschaling van het concept nodig is. Het cluster met 
onderzoeksinstituten en bedrijven gaat ook op zoek naar 
een technologieleverancier die deze droogmethode naar 
de markt kan brengen.

Voor wie?

De gebruikers van deze technologie zijn in eerste instantie 
te vinden in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook 
de chemie en farmaceutische industrie zijn mogelijke 
toepassingsgebieden.

Wat is nieuw?

De klassieke manier van sproeidrogen werkt met het 
verstuiven van vochtige productstromen door een sproei-
mond (‘nozzle’) waardoor verneveling plaatsvindt. De 
druppelnevel wordt in de sproeitoren met warme lucht 
gedroogd waardoor vaste stoffen gevormd worden en 
de waterdamp kan worden afgevoerd. Een Vortexkamer-
sproeidroger draait en bestaat uit verschillende zones 
waarbij de centrifugaalkracht zorgt voor snel transport van 
massa en warmte tussen de zones. Dat garandeert een 
goede scheiding tussen lucht en vaste stoffen. Dergelijke 
sproeidrogers zijn veel compacter en efficiënter dan de 
gebruikelijke sproeitorens. 

Met de groeiende roep om energiebesparing en 
lagere broeikasgasemissies is deze zuinige manier van 
sproeidrogen nu nadrukkelijk in beeld bij de industrie. Deze 
technologie verlaagt daarbij ook de investeringskosten en 
leidt tot een hogere productkwaliteit. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Het sproeidrogen in de Vortexkamer kan, indien op grote 
schaal toegepast, veel betekenen voor de kosten en het 
energiegebruik voor droogprocessen, maar tegelijk gaat 
het ook om een nieuwe technologie, met de risico’s van 
dien. Er is aandacht voor het optimale ontwerp van de 
kamer en de nozzle, en voor het economisch rendement 
en de producteigenschappen. 

Daarnaast gaat het onderzoek over het begrijpen en 
controleren van de fysische processen en het simuleren 
van de hydrodynamica met behulp van Computational 
Fluid Dynamics (CFD). 

Gebaseerd op CFD kan aangetoond worden dat de 
energie-efficiency in het drogergedeelte zich nu al op het 
niveau bevindt dat nodig is voor commerciële installaties, 
maar dan met een veel kleinere installatie. Modelleren 
met CFD toont ook aan dat de installatie efficiënter is dan 
vergelijkbare lab/pilot installaties én dat deze aanzienlijk 
kleiner is dan een conventionele sproeidroger. De Vortex-
droger is daarmee dus een succesvol voorbeeld van 
procesintensificatie. 

Brede toepassing

Het aantal industriële sproeidrogers in Nederland wordt 
nu geschat op bijna 240, met een totaal energieverbruik 
van 38 PJ per jaar. Een voorzichtige schatting laat zien dat 
met de Vortexdroger een besparing van 14 PJ mogelijk is. 
Voor Europa is het potentieel nog zo’n dertig keer hoger. 

Looptijd

Het pilotproject loopt tot eind 2020.

Volgende stappen

In de periode april 2018 - december 2020 werken de 
partners aan een pilot droger met een capaciteit van circa 
200 kg/h. Dit zal moeten leiden tot het ontwerp van een 
industriële demonstratie-unit.

Partners

Institute for Sustainable Process Technology, UC Leuven, 
Universiteit Twente, FrieslandCampina, ECN part of TNO

In de industrie, en dan vooral in de voedingsmiddelenindustrie, worden enorme hoeveelheden energie gebruikt 
voor het drogen van producten. Dit gebeurt in zogenoemde sproeitorens. In deze torens worden geconcentreerde 
productstromen ontwaterd door ze te vernevelen en de druppels te drogen met warme lucht. Een beperkte droogtijd 
en gematigde luchttemperatuur komen de kwaliteit van het product ten goede. Dit is een van de redenen waarom 
sproeitorens grote hoeveelheden lucht met grote snelheden gebruiken. Dat is reden om onderzoek te doen naar 
energiezuinige alternatieven zoals de zogenoemde Vortexkamer-sproeidroger.
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Sproeidrogers in de Vortexkamer (bron: FrieslandCampina)

 

"Deze zuinige manier 

van sproeidrogen 

is in beeld bij de 

voedingsindustrie als 

belangrijke optie voor 

energiebesparing 

en CO2 
-emissie-

reductie."
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Een nieuwe standaard voor drogen 
van keramische producten
DEI2150053 Hybride drogen in de keramische industrie

Het project

In de keramische industrie worden producten zoals 
baksteen traditioneel gedroogd met de afvalwarmte van 
de ovens, vaak opgewaardeerd met gasbranders. Op 
industriële schaal is nu bewezen dat hybride drogen — 
eerst met de buitenlucht, vervolgens met weinig hete 
lucht (semistoomdrogen) — aanzienlijk bespaart op 
het energiegebruik. Het is daarmee de opmaat voor 
een nieuwe standaard, ook toepasbaar in bestaande 
installaties, in binnen- en buitenland.

Voor wie?

De Routekaart 2030 van de Keramische Industrie in 
Nederland stippelt de route uit naar zuiniger processen 
voor bakstenen, dakpannen, gresbuizen en tegels. In de 
Routekaart staat ook ontkoppeling van het stoken en 
drogen op de agenda, met als streefjaar 2030, maar dat 
kan dus nu al worden gerealiseerd.

Wat is nieuw?

Een nieuw productiebedrijf voor baksteenstrippen in 
Maasmechelen (B) gebruikt een verlengde tunneloven, 
zonder afvalwarmte-afzuiging en een kamerdroger 
met twee compartimenten: drogen met de buitenlucht 
(aerotherm; van mei tot en met september), in combinatie 
met semi-stoomdrogen (en in de overige maanden alleen 
semi-stoomdrogen). Dit hybride drogen werd nog niet 
eerder gedaan; het potentieel komt overeen met eerder 
uitgevoerde berekeningen.

De installatie op industriële schaal heeft gedurende een 
testperiode van een half jaar naar wens gedraaid en wordt 
nu standaard toegepast in Maasmechelen.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het belangrijkste element in het onderzoek zat in het 
bewijzen van de bruikbaarheid van buitenlucht, die in 
Nederland immers vaak bijna van vocht verzadigd is, in 
combinatie met het semi-stoomdrogen Het leiden van 
grote hoeveelheden buitenlucht door de aerotherme instal-
latie heen blijkt gedurende de maanden mei tot en met 

september, in combinatie met semistoomdrogen, fors te 
besparen op het energiegebruik. In de overige maanden 
wordt alleen gewerkt met semi-stoomdrogen. Ook bij 
het semi-stoomdrogen is de installatie geoptimaliseerd, 
waardoor gebruik kon worden gemaakt van het fysische 
gegeven dat hete lucht een zeer hoge verzadigings-
graad kan halen. Die hoge temperaturen en vochtige 
lucht stellen wel hogere eisen aan de bestandheid van de 
installatie tegen corrosie.

Besparing binnen dit project

Het fysische minimum voor het drogen van producten 
bedraagt zo’n 2500 kilojoule per kilogram (kJ/kg) te 
verdampen water. Hybride drogen komt daar dichtbij 
met 3000 kJ/kg, waar nieuwbouwprojecten tot dusverre 
nog 4000 kJ/kg nodig hebben. De besparing voor het 
drogen is 25%, en ten opzichte van oudere installaties 
nog meer. In het gehele productieproces kan volgens 
berekening bijna 20% worden bespaard als ook ovens 
worden vernieuwd.

Looptijd

Het project liep van 2016 tot en met 2017.

Planning

Hybride drogen wordt in de toekomst mogelijk een 
industriële standaard. Er vinden reeds bijeenkomsten 
plaats met geïnteresseerde bouwkeramische bedrijven 
die mogelijk in de toekomst nieuwe installaties willen 
bouwen, of zelfs retrofit willen onderzoeken. configurat-
ies van thermo-elektrische installaties die ingeregeld zijn 
voor hun toepassing. Daarmee is de verwachting dat 
dergelijke toepassingen vrijwel direct marktrijp zijn, dus al 
in 2019/2020. 

Partners

TCKI, Instalat
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Zuivering van waterige stromen met 
osmose 
TEEI114009 & TEEI116086 Forward Osmosis

Het project

Nieuwe types polyamide membranen maken het mogelijk 
om via directe osmose (en dus met veel minder gebruik 
van energie) afvalstromen te scheiden in vrijwel zuiver 
water en geconcentreerde nuttige stoffen of afval. Verschil-
lende pilotprojecten testen de werking van de membranen 
met verschillende types van reële reststromen.

Voor wie?

Directe osmose met dit nieuwe type membranen heeft 
een breed toepassingsgebied in waterige stromen, zoals 
in mestverwerking, (petro)chemie en voedingsmiddelen-
industrie.  De toepassing is geschikt voor terugwinnen 
van waardevolle stoffen, voor indikken van afval voor de 
stort of lozing, of in stromen in de voedingsmiddelenin-
dustrie met relatief lage concentraties aan nuttige stoffen. 
In waterzuivering kan één systeem met directe osmose 
wellicht bestaande, vaak gestapelde systemen vervangen.

Wat is nieuw?

Sinds een vijftal jaren zijn polyamide membranen op de 
markt die geschikt zijn om water en stoffen te scheiden 
via directe osmose, dus zonder de drukopbouw die bij 
de meer gebruikelijke omgekeerde osmose nodig is. De 
toepassing ervan is een zuinig alternatief voor andere 
scheidingsmethoden in verschillende waterige afvalstro-
men. Bij die andere methoden is na het verwijderen van 
het water namelijk vaak ook nog energie nodig voor het 
indampen van de overblijvende stoffen.

Belangrijkste punten van onderzoek

Directe osmose maakt gebruik van het verschil in 
osmotische druk tussen een vervuilde stroom en water, 
waardoor water zich gemakkelijk door een membraan kan 
bewegen. Het onderzoek is gericht op een paar essentiële 
verbeteringen in directe osmose. De configuratie van de 
installatie is daarvan een aspect, met details zoals: 

• Membraanbuisjes in plaats van membraanvlakken; 

• Optimaliseren van de onderlinge afstand;

• Dunnere membranen.

De opbrengst bij directe osmose is inmiddels verbeterd 
naar 35 l/h.m². Een verdere innovatie naar 60 l/h.m² is het 
volgende doel. Niet onbelangrijk is daarbij dat de kwaliteit 
van zowel het water als het concentraat die van bestaande 
scheidingsprocessen overtreft.

De verbetering van de modules en de afstemming daarvan 
op specifieke reststromen moet leiden tot concepten die 
ook economisch rendabel zijn.

Besparing binnen dit project

Ten opzichte van omgekeerde osmose en andere 
gebruikelijke scheidingsmethoden is de geschatte 
energiebesparing 30%. De verbeterde kwaliteit van het 
restproduct helpt natuurlijk in de business case.

Looptijd

De projecten lopen van eind 2014 tot september 2020.

Volgende stappen

Een volgende fase gaat daadwerkelijk over demonstra-
tie van de toepassing op industriële schaal, te voorzien 
in enkele jaren. Gesprekken met potentiële afnemers in 
Nederland vinden al plaats. 

Partners

Blue-Tec B.V., DSM Research B.V., FrieslandCampina 
Nederland B.V., Marfo B.V., Institute for Sustainable 
Process Technology, Shell Global Solutions International 
B.V., Avebe, Darling Ingredients International Holding B.V., 
Technische Universiteit Eindhoven, Wolbers Mesttechniek 
B.V., Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
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Absorptie met eff iciënt 
warmtegebruik 
TEEI115006 Efficient Combined Heat and Mass transfer Process

Het project

Parallel lopen nu twee pilots voor een optimale warmte- en 
stoffenoverdracht in scheidingsprocessen. Bij één project 
— de integratie van een warmtewisselaar met de absorp-
tiekolom — wordt het beste ontwerp benaderd vanuit 
twee perspectieven: een optimale warmtebalans (via de 
wisselaar), en de optimale scheiding (in een gestructu-
reerde pakking van de stoffen in de kolom). In het andere 
project wordt een destillatiekolom gesplitst in twee delen. 
Door beide delen bij verschillende druk te bedrijven werkt 
de kolom als een warmtepomp.

Voor wie?

Destillatie- en absorptieprocessen worden zeer breed 
ingezet in de chemische en andere industrie. De ontwerpen 
in deze projecten zijn vooral interessant voor grootschalige 
processen, zoals het afscheiden van CO2, bijvoorbeeld in 
de ammoniakproductie, in raffinage, of voor CO2-opslag-
projecten.

Wat is nieuw?

Beide projecten concentreren zich op de optimalisatie van 
het ontwerp door de integratie van verschillende bewezen 
technieken die tot dusverre nog nooit met elkaar werden 
gecombineerd.

Belangrijkste punten van onderzoek

In het absorptieproject is nu één benadering gekozen, 
dat in de lopende pilot wordt onderzocht op optimale 
scheiding, simultaan met een efficiënt energieverbruik. 
Daarnaast zijn de economische haalbaarheid hiervan voor 
absorptieprocessen, een verbreding naar destillatiepro-
cessen en eventueel retrofit van bestaande installaties de 
belangrijkste onderwerpen van studie. 

Besparing binnen deze projecten

De beloofde besparing van meer dan 20% uit de modellen 
wordt bevestigd in de eerste tests van het proof-of-
concept.

Brede toepassing in Nederland

Destillatie en absorptie in de chemische industrie zijn 
verantwoordelijk voor meer dan 50% van het energiege-
bruik. De potentiële energiebesparing rond 2030 wordt 
geschat op 2,3 PJ per jaar.

Looptijd

De projecten liepen van 01-10-2015 tot 31-12-2018.

Verdere voortgang

In een volgende fase kan een opschaling naar een pilot-
plant plaatsvinden. Commerciële toepassing in industriële 
installaties die tot een factor 100 groter zijn is dan mogelijk 
vóór 2025.

Partners

ECN part of TNO, Dow, Huntsman Holland B.V., Wijbenga 
B.V., Technip Benelux B.V., Vahterus Oy

In de (chemische) industrie wordt veel warmte gebruikt in scheidingsprocessen in destillatie- en absorptiekolommen. 
Door stofoverdracht en warmteoverdracht in kolommen te combineren, kunnen de processen aanzienlijk efficiënter.  
Zo werkt een gekoelde absorber beter doordat de absorbentia effectiever werken bij lagere temperatuur. Bovendien 
kan warmte worden hergebruikt — wat nu vaak niet gebeurt. De industrie werkt aan een innovatieve oplossing voor 
het efficiënt afvoeren en hergebruiken van die warmte, met verschillende concepten.
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Vriesconcentratie:  een zuinig 
alternatief voor indampen 
TEEI116084 Freeze Concentration

Het project

In een vierjarig project onderzoeken kennisinstellingen en 
industrieën de bruikbaarheid van vriesconcentratie voor 
zout- en suikeroplossingen. Daartoe wordt een bench-
scale vriesunit ontworpen en onderzocht op de werking. 
Als het principe is aangetoond en de installatie een 
eerste optimalisatie heeft ondergaan, zijn er ook enkele 
parameters bekend om te kunnen kijken naar de potentiële 
afzetgebieden en de economische haalbaarheid. 

Voor wie?

Naast suiker- en zoutproductie zal vriesconcentratie 
aantrekkelijk zijn in de voedingsmiddelenindustrie (zoals 
zuivel). Dat geldt vooral als uit waterige oplossingen en 
emulsies eiwitten of biologische componenten zoals gist 
gewonnen worden. Die zijn immers vaak niet bestand 
tegen de hoge temperaturen van indampen. 

Wat is nieuw?

Vriesconcentratie wordt al wel in de industrie toegepast, 
maar nog nergens geoptimaliseerd op energieverbruik. 
De benchscale-installatie bestaat in principe uit commer-
cieel verkrijgbare elementen, zoals een warmtepomp, 
een warmtewisselaar en regelsystemen, maar dan in een 
nieuwe samenstelling. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Binnen het onderzoek ligt de nadruk op de 
energiehuishouding en op de kwaliteit van de scheiding. 
De installatie vraagt om de integratie van de warmtepomp 
en de warmtewisselaar. Op de warmtewisselaar groeit het 
ijs uit de oplossing batchgewijs aan. Er worden slimme 
oplossingen ontwikkeld om het zuivere ijs te verwijderen 
en het ijs met nog wat nuttige grondstof nog een keer mee 
te laten lopen voor een volgende cyclus.

Besparing binnen dit project 

In de natuurkundige theorie is er voor indampen wel zeven 
keer zo veel energie nodig als voor vriesconcentratie, 
maar de installatie en het bedrijven ervan zijn wel een stuk 
complexer. In de praktijk wordt een energiebesparing van 
30 tot 50% verwacht.

Brede toepassing in Nederland

In de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie wordt 
jaarlijks naar schatting 18 PJ gebruikt voor ontwateren. 
Een conservatieve schatting toont dat op termijn jaarlijks 
een besparing van enkele PJ kan worden gerealiseerd. 

Looptijd

Het project loopt van 1-1-2017 tot 31-12-2020.

Volgende stappen

Rond de jaarwisseling 2018-2019 is de benchscale instal-
latie naar verwachting klaar voor testen en ontwikkelen. 
Binnen dit onderzoeksproject werken de partners toe 
naar een solide basis voor een ontwerp van een pilotin-
stallatie voor vriesconcentratie. Voorwaarde daarvoor is 
wel dat het concept perspectief biedt op economische 
haalbaarheid. Geschat wordt dat vriesconcentratie binnen 
vijf jaar na succesvol afronden van dit project rijp is voor 
industriële toepassingen.

Partners

ECN part of TNO, WUR, Cosun, Nouryon, Institute for 
Sustainable Process Technology

Het verwijderen van water uit oplossingen in de industrie gaat in de regel via indampen en verwijderen van de 
waterdamp. Concentreren van de nuttige stof door het bevriezen van het water en het verwijderen van het ijs kost 
volgens de wetten van de natuurkunde veel minder energie, maar is nog wel een technische en economische 
uitdaging. Zoals wel vaker, zou een bijkomend voordeel wel eens de sleutel kunnen zijn tot een nieuwe markt: de 
productkwaliteit gaat namelijk soms ook omhoog omdat er geen hoge temperaturen aan te pas komen.
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Membranen voor zuivering van 
industrieel  afvalwater 
TEEI116077 Solvent tolerant nanofiltration

Het project

Membranen worden in industriële waterzuivering nog niet 
heel vaak toegepast, maar hebben een groot potentieel. 
Negen partners uit industrie en onderzoek werken samen 
aan de volgende fase van de ontwikkeling van bruikbare 
membranen. Die zouden geschikt moeten zijn voor 
zuivering van afvalwater met minder dan 20% gehalte aan 
oplosmiddelen zoals benzeen, hexaan, aceton of alcohol, 
en tussen 100 tot 2.000 ppm aan opgeloste organische 
stoffen. Het gaat hierbij om polymere, keramische of 
hybride membranen. Afhankelijk van de molecuulgrootte 
van de te verwijderen opgeloste organische stoffen 
zal nanofiltratie dan wel omgekeerde osmose worden 
toegepast. In alle gevallen dienen de membranen stabiel te 
zijn in de aanwezigheid van de oplosmiddelen. De huidige 
commercieel beschikbare nanofiltratie- en omgekeerde 
osmose-membranen zijn dat niet.

Voor wie?

Industrieel afvalwater dat niet biologisch kan worden 
gezuiverd komt in veel sectoren voor: raffinage, fijnchemie, 
farma, voedingsmiddelen, auto-industrie, et cetera. 

Wat is nieuw?

In dit project komt kennis samen van veel plaatsen, over 
veel verschillende facetten van membraanscheiding via 
nanofiltratie en omgekeerde osmose. Het gaat daarbij 
vaak om membranen die al bestaan maar nog niet stabiel 
genoeg zijn, en soms om volledig nieuw ontwikkelde 
membranen.

Combinatie van die kennis leidt nog niet direct tot de 
heilige graal van het multifunctionele membraan dat 
inzetbaar is voor alle waterzuivering, maar wel tot een 
heldere prognose welke membranen geschikt zijn voor 
welke specifieke toepassingen. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In dit stadium gaat het om modelleren en eerste testen 
van membranen op drie punten:

• Stabiliteit: Hoe werken membraandrager en coating 
zo samen dat zij duurzaam (meer dan een jaar) kunnen 
worden ingezet zonder vervanging?

• Betrouwbaarheid: hoe tast de wisselwerking van de 
membranen met de verschillende oplosmiddelen en 
opgeloste organische stoffen de werking aan?

• Hoe bouw je membraandrager en coating zo op dat 
die voor zoveel mogelijk verschillende oplossingen 
geschikt is, met een groot scheidend vermogen voor 
grote processtromen, ook bij oplopende tempera-
turen?

Besparing binnen dit project 

Voor specifieke toepassingen van membraanscheiding 
loopt de energiebesparing op tot 90% ten opzichte van 
destillatieprocessen, en 50% in vergelijking met combina-
ties van membranen en destillatie (pervaporatie).

Brede toepassing

Een eerste ruwe schatting laat zien dat membraan-
zuivering van afvalwater op termijn tot zo’n 20 PJ energie-
besparing per jaar kan leiden.

Looptijd

Het huidige project loopt tot eind 2020. 

Volgende stappen

Als de modelvorming, ontwikkeling van membranen 
en de eerste tests succesvol zijn verlopen is de tijd — 
naar verwachting over twee jaar — rijp voor de eerste 
pre-commerciële pilots bij een of meer partners.

Zuivering van industrieel afvalwater van organische stoffen en oplosmiddelen kan vaak met biologische 
behandeling, maar niet altijd. In plaats van het zuiveren van dergelijk afvalwater met veel warmte voor 
destilleren, zijn membranen een aantrekkelijk en energiezuinig alternatief. 
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Partners

Dow, ECN part of TNO, Huntsman Holland BV, Katholieke 
Universiteit Leuven, Shell Global Solutions International 
BV, Solsep BV, het Institute for Sustainable Process 
Technology, Universiteit Twente, Vito NV 
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De eff iciënte procesketens van 
de toekomst 
TKITOECM_20_01_07 Mild Fractionating

Het project

In een vierjarig project werken partners uit voedingsmid-
delenindustrie, onderzoekinstituten, technologie- en 
grondstoffenleveranciers samen in twee onderzoekslijnen. 

Enerzijds dient processynthese — een methode afkomstig 
uit de chemie — voor het definiëren van een optimale 
procesroute, op basis van criteria zoals kosten, duurzaam-
heid en energieverbruik. Casestudies laten zien dat 
verschillende procedés kunnen worden gecombineerd, en 
welke praktische en logistieke gevolgen daarvan komen.

Anderzijds worden technieken onderzocht op hun 
bruikbaarheid voor de productie van minder zuivere 
componenten (‘verrijkte fracties’) dan nu. Dat 
kunnen combinaties zijn van membraantechnologie, 
chromatografie, gebruik van elektrische spanning, 
en andere bestaande en nieuwe scheidings- en 
adsorptietechnologieën.

Voor wie?

Optimalisatie van procesketens is vooral interessant voor 
de voedingsmiddelenindustrie, inclusief apparatenbouw-
ers, technologie- en grondstoffenleveranciers. Het levert 
de voedingsmiddelenindustrie waarschijnlijk de doorbraak 
die zij nodig heeft om drastische besparingen op energie 
en grondstoffen te realiseren.

Wat is nieuw?

Dit onderzoek naar een nieuwe visie op procesontwerp dat 
is geoptimaliseerd ‘vanaf de achterkant’, dus vanuit het 
gewenste product en de daarvoor benodigde grondstoffen 
‘aan de voorkant’, is nieuw en uniek in de wereld. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Processen worden nu nog in stukjes opgedeeld, waarop 
vervolgens processynthese en technologie-ontwerp 
worden toegepast. In een volgende fase worden 
daadwerkelijk gehele ketens ontworpen, van gewas tot 
verrijkte fracties tot eindproduct.

Besparing binnen dit project 

Deze nieuwe aanpak verkeert nog in een pril stadium van 
ontwikkeling en zal vermoedelijk niet in één keer op hele 
ketens worden toegepast. Maar per ingrediënt is halvering 
van de voetafdruk een goede schatting. Als alle ingrediënt-
en volgens deze manier van bioraffinage worden bereid is 
halvering van de voetafdruk van het gehele eindproduct 
een haalbare kaart. Daadwerkelijke grootschalige toepas-
sing wordt voorzien omstreeks 2030.

Looptijd

Het project liep van 01-10-2015 tot eind 2019, met een 
vervolg van vier jaar dat in 2018 is gestart. 

Volgende stappen

Nog voor het eind van het lopende project wordt een 
vervolgtraject ingezet voor een project van vier jaar. Groot-
schalige toepassing van deze principes, met tientallen PJ 
als energiewinst, wordt vooral verwacht vanaf 2030.

Partners

FrieslandCampina, DSM Food Specialties BV, Haskoning 
Nederland BV, Institute for Sustainable Process Technol-
ogy, Royal Cosun, Technische Universiteit Delft, Unilever, 
Wageningen Universiteit

Veel voedingsmiddelen worden nu gemaakt van zuivere componenten uit diverse grondstoffen in de gewenste 
verhoudingen. Het werken met zuivere componenten is gemakkelijk, maar lang niet altijd nodig voor een goed 
product. Bijvoorbeeld: een gekleurde frisdrank heeft niet per se hagelwitte kristalsuiker nodig. De speurtocht 
naar de procesketens van de toekomst begint ‘aan de achterkant’: welk product moet er gemaakt worden, 
welke grondstoffen zijn er nodig en welke samenstelling en functionaliteit moeten die minimaal hebben? Die 
bewustwording kan enorm veel grondstoffen en energieverbruik schelen.
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Zuinig zeven met draaiende 
keramische microfi l ters 
TEEI215002 Roterende microzeven voor een duurzame microfiltratie

Het project

In een recent innovatieproject zijn microzeven toegepast in 
een nieuwe architectuur en getest met reële processtromen 
uit de suikerindustrie en uit de biotechnologie. Die 
tests wijzen uit dat microzeven kansrijk zijn voor grote 
energiebesparingen.

Voor wie?

De keramische microzeven zijn vooral geschikt voor de 
voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld om processtro-
men te zuiveren van microbiële verontreinigingen. Ook 
bedrijven in de biotechnologie zijn een aantrekkelijke 
sector voor toepassing.

Wat is nieuw?

Keramische microzeven bestaan al zo’n twintig jaar, 
maar het praktische gebruik in de industrie stuitte nog 
op enkele uitdagingen. De zeven raken bijvoorbeeld snel 
verstopt, waardoor de processtroom stokt. De innovatie in 
dit project zit vooral in het continu reinigen van de zeven 
van de dikkere substantie die op de zeef achterblijft. Door 
de zeven te roteren en een schoonmaakunit als ‘stofzui-
ger’ toe te passen blijft het debiet van de processtroom 
constant en interessant voor industriële toepassing.

Belangrijkste punten van onderzoek

De keramische microzeven zijn zeer fijn en worden gepro-
duceerd met apparatuur die goed vergelijkbaar is met de 
apparaten die hoogwaardige computerchips maken. De 
roterende microzeven blijken op een schaalgrootte van 
ongeveer 8 cm² met de reële processtromen een flux 
van 2.000 tot 20.000 liter per uur per vierkante meter te 
kunnen realiseren, wat voldoet aan industriële wensen. 
Het zeefproces blijkt te ook voldoen aan de eisen die de 
industrie stelt aan de reductie van de aanwezigheid van 
micro-organismen in de processtroom.

Besparing binnen dit project 

De microzeven gebruiken hun energie voornamelijk 
voor het roteren en niet voor een grote drukopbouw. 
Ze besparen daarmee zo’n 90% ten opzichte van de 
gangbare keramische filters.

Brede toepassing

Een eerste ruwe schatting laat zien dat membraanzuiver-
ing van afvalwater op termijn tot zo’n 20 PJ energiebe-
sparing per jaar kan leiden.

Looptijd

Het project liep van 01-09-2015 tot 31-08-2016. 

Volgende stappen

Het pilotproject is afgerond. Voor toepassing in een 
demoproject in de industrie moet het proces met de 
zuinige microzeven nog doorontwikkeld worden naar 
grotere schaal, van ongeveer 0,5 m². Daarbij is het ook 
noodzakelijk om te kijken naar de hygiënische eisen en 
regelgeving die worden gesteld aan behandeling van 
processtromen in de voedingsmiddelenindustrie. De 
technologieontwikkelaar zoekt nog naar partners met 
kennis op deze specifieke gebieden. 

Partners

Aquamarijn Micro Filtration BV, DSM Innovation Center, 
Nizo Food Research BV 

Zuiveren van processtromen in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie gebeurt momenteel vaak met 
behulp van filters. Een voldoende druk tussen voor- en achterkant is daarbij noodzakelijk om een nuttige 
processtroom op gang te houden, maar dat kost veel energie. Ultradunne microzeven hoeven veel minder 
druk op te bouwen en zijn daarom veel energiezuiniger en zijn volop in ontwikkeling.
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Walsdrogen 2.0 bi j  algen
 
TKITOEAL20 Minimal Processing

Het project

Algen zijn goedkope en zeer aantrekkelijke grondstoffen 
voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen of chemie, en worden 
beschouwd als een belangrijk element van een groeiende 
bio-economie. Voor het winnen van de nuttige grondstoffen 
uit de natte algen geniet walsdrogen vooralsnog de 
voorkeur. Juist hier is een verbeteringsslag zeer gewenst: 
vanwege het energiegebruik, maar ook voor een hogere 
kwaliteit van de stoffen, die algen een betere marktpositie 
moet bezorgen. Daarnaast moeten de stoffen veilig zijn 
voor gebruik als grondstof voor voeding of veevoer.

In dit project heeft een algenproducent met succes en 
in samenwerking met een leverancier gewerkt aan het 
oplossen van deze problemen. Daarmee gaan niet alleen 
de kwaliteit en het volume van het eindproduct omhoog, 
maar gaat ook de kostprijs omlaag. 

Voor wie?

Winnen van grondstoffen met hoge toegevoegde waarde 
uit algen is speciaal geschikt voor toepassing van deze 
verbeterde technologie, als alternatief van bijvoorbeeld 
het relatief dure vriesdrogen. Walsdrogen van natte 
processtromen is verder gebruikelijk in de industrie voor 
voedingsmiddelen en veevoer, in de fijnchemie en in de 
cosmetica.

Wat is nieuw?

In dit project wordt het te drogen product met een sproei-
vernevelaar in een dunne film op een wals aangebracht 
waarna de verdamping plaatsvindt. Dit project onderzocht 
de mogelijkheden van deze aanbrengmethode, de optimale 
dikte van die film, het sproeiprofiel, de wenselijkheid om 
met één wals te werken of met twee, en de mogelijkheid 
om onder lage druk te werken. Onder lage druk verdampt 
het water namelijk al bij lagere temperaturen, waardoor de 
kwetsbare stoffen minder te lijden hebben. 

De beste opbrengsten, zo bleek empirisch, kwamen 
voort uit een ontwerp met een dunne film op twee tegen 
elkaar indraaiende walsen, met daartussen nog een 
dunne vloeistoflaag. De productiesnelheid ging met een 
factor 2,5 omhoog, met verbeterde kwaliteit en veiligheid 
van de droge stof en 15 tot 20% minder energiegebruik. 
De installatie kan bovendien veel compacter worden 
gebouwd, en dus tegen lagere kosten.

Belangrijkste punten van onderzoek

In dit project ging het vooral om het proof of principle en het 
empirisch toetsen van de theoretisch te behalen winsten in 
een geoptimaliseerde installatie. Laagdiktes (< 1 mm) zijn 
gevarieerd, en ook configuraties met een of twee walsen, 
temperaturen en druk en verschillende sproeimethodes. 
Kwaliteit en veiligheid van de eindproducten zijn daarbij 
nauwgezet gemonitord voor een optimaal resultaat.

Besparing binnen dit project

Het gasverbruik voor deze installatie kwam uiteindelijk 15 
tot 20% lager uit dan bij de gebruikelijke walsdrooginstal-
latie.

Looptijd

Het project liep van 2013 tot 2018.

Volgende stappen

Er moeten nog wel ontwerpproblemen worden opgelost, 
zoals het beschermen van de gehele installatie tegen 
de vervuiling door vernevelde algen. De atmosferische 
variant is klaar voor de volgende stap, inclusief mogelijk 
opschaling naar een installatie die 20 keer zo groot is als de 
pilot en commercialisatie door de technologieleverancier.  

De vacuümvariant van de walsdroger wordt in een 
volgend project getest (niet met algen), met speciale 
aandacht voor het aan- en afvoeren van processtromen 
in de drukkamer.

Partners

Phycom, Andritz, Vito, Institute for Sustainable Process 
Technology

Een van de gangbare processen om vochtige processtromen te drogen is walsdrogen. Daarbij verdampt een 
verwarmde wals (of twee) het water uit een aangebrachte dunne productlaag. Het verdampen van water kost 
echter veel energie. Afnemers en technologieleveranciers werken samen aan verbetering van deze processen. 
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Drogen t i jdens het transport
 
TEEI215006 Early Adopter Project Drogen Kalkkorrels Tijdens Transport

Het project

In plaats van drogen van stoffen bij een apart bedrijf 
(inclusief het vervoer naar en van dat bedrijf) wordt nu een 
vrachtwagentrailer ontwikkeld. Dat begon bij de specifieke 
wens om de laatste restjes vocht te halen uit kalkkorrels uit 
de waterzuivering, gereed voor toepassing in bijvoorbeeld 
(vee)voeding, glas of als stortvulling. 

Voor wie?

Het drogen van stoffen tijdens transport is bruikbaar voor 
vele bedrijven. De trailers zijn voor de transporteurs een 
optie voor het aanbieden van extra diensten voor drogen, 
verwarming en zelfs koeling, van goederen zoals hout, 
kiezel, steenkool en diverse landbouwproducten, zoals 
graan.

Wat is nieuw?

In de trailer staat een vast-bed-droger (korrelbed) met 
dubbele bodem, waarin de korrels via een warmtewisselaar 
(dus indirect en schoon) verwarmd worden door de 
uitlaatgassen van de vrachtwagen. Het materiaal moet wel 
een structuur hebben die open genoeg is zodat de warme 
lucht van onderuit de vast-bed-droger relatief gemakkelijk 
doorlaat.

Belangrijkste punten van onderzoek

Voornaam doel is een efficiënte droging van de kalkkorrels 
door vergroting van de totale uitwisselingsoppervlakte 
tussen de beschikbare drooglucht en de kalkkorrels. 
Metingen van temperatuur en debiet van de drooglucht 
en de korrels op verschillende plekken hebben geleid tot 
verdere optimalisatie van de vochtoverdracht, waarmee de 
droog- en transportcapaciteit groter wordt.

Besparing binnen dit project 

Drogen tijdens het transport bespaart op extra 
transportbewegingen, en maakt ook nuttig gebruik van 
de restwarmte van de vrachtwagenmotor. 

Looptijd

Het project liep van 15-10-2015 tot 01-07-2017.

Volgende stappen

Het nieuwe concept van de droogtrailer is volledig 
operationeel en heeft zich bewezen op een volle 
productieschaal. De markt wordt verkend, met als 
complicatie dat de rentabiliteit van de trailer langjarige 
contracten nodig heeft. De samenwerkende leveranciers 
van de technologie en de transporteurs hopen over 
enkele jaren enkele tientallen van dergelijk trailers te 
hebben rijden.

Partners

A.L. van de Wetering Transport BV, CATO Engineering, 
Van Lijssel Transport BV

Sommige innovaties voor energiebesparing worden niet geïnitieerd door hightech vondsten, maar door 
slim combineren van activiteiten en processtromen. Daarna moet natuurlijk nog wel de technologie worden 
ontwikkeld om de werking van zo’n slimme combinatie in de praktijk te bewijzen. In deze categorie valt 
bijvoorbeeld het drogen van materialen met de warmte van een vrachtwagenmotor tijdens het transport.
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Verfi jnde procedés voor 
chemische scheidingsprocessen 
TEEI314006 Project Affinity Driven Separation
 

Het project

Dit project, waaraan verschillende promovendi en postdoc-
onderzoekers samenwerken met grote chemische 
bedrijven, heeft als doel om beter te beschrijven en te 
karakteriseren welke typen moleculen voor welk type 
scheidingsprocessen geschikt zijn. Daardoor kunnen 
nieuwe concrete toepassingen gemakkelijker worden 
geïdentificeerd. 

Voor wie?

De procedés op basis van affiniteit tussen vloeistoffen zijn 
breed toepasbaar, bijvoorbeeld in de levensmiddelen-
industrie, farmacie of fijnchemie. 

Wat is nieuw?

Er is al wel redelijk wat fundamentele kennis over de 
chemische processen die verbindingen veroorzaken op 
basis van affiniteit tussen moleculen, maar een syste-
matisch beeld van de bruikbaarheid van dit principe voor 
chemische scheidingsprocessen bestaat nog niet. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In het onderzoek ligt het accent op het ontwerp van het 
complete proces van absorptie en desorptie. Het gaat dus 
niet alleen om de winning van de zuivere stof uit mengsels, 
maar ook om het hergebruik van het oplosmiddel. Een 
thermodynamische analyse van de processen maakt 
helder hoe de energiestromen verlopen, hoe efficiënt 
scheidingsprocessen plaatsvinden bij welke tempera-
turen, en hoeveel energie er kan worden bespaard. Ook 
een techno-economische analyse maakt deel uit van de 
studies.

Besparing binnen dit project 

Deze vrij fundamentele studie naar de bruikbaarheid van 
vloeistof-vloeistof-affiniteit voor scheidingsprocessen gaat 
ervan uit dat een besparing van 50% ten opzichte van 
scheiding door destillatie binnen handbereik ligt. Dat moet 
nog worden aangetoond bij specifieke toepassingen. 

Brede toepassing

Scheiding via vloeistof-vloeistof-affiniteit ondervindt 
natuurlijk concurrentie van andere alternatieven voor 
destillatieprocessen. Dit type procedé is vooral interessant 
als vervanger van destillatieprocessen waarbij recirculatie 
van de restwarmte vanwege de te kleine temperatuurval 
niet interessant is. Bij een penetratie van 30% — inclusief 
retrofit — is dat in Nederland goed voor een potentiële 
besparing van 1 PJ per jaar.

Looptijd

Het project liep van 01-01-2015 tot 31-12-2018.

Volgende stappen

Na een wat generieke beschrijving van dit type processen 
zullen concrete voorbeelden van processen worden 
uitgewerkt en getest, alsmede een ontwerptool voor het 
identificeren van de juiste stoffen voor de juiste processen.

Partners

Nouryon, Dow Chemicals, DSM, ECN part of TNO, 
Huntsman, Institute for Sustainable Process Technology, 
SABIC, Shell, University of Twente

Als alternatief voor het werkpaard in de scheidingstechnologie, het klassieke destilleren, kijkt de industrie 
steeds meer naar zuiniger manieren om zuivere stoffen uit mengsels te winnen. Eén zo’n procedé maakt 
gebruik van de affiniteit — aantrekking — tussen de af te scheiden moleculen en vloeibare stoffen. Deze 
verfijnde scheidingsmethode levert flinke energiebesparing op en kan soms ook toegepast worden waar 
destillatie met verdamping niet volstaat. Dit type processen staat nog vaak bekend als complex en duur, maar 
kennis en innovatie brengen deze procedés dichter naar de markt. 
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Efficiënt scheiden met 
centrifugeren 
TKITOEPI2003 Higee en TKITOEPI2012 Impacct2

De projecten

In Nederland zijn en worden verschillende onderzoeken 
gefinancierd naar de werking van Higee, een internationaal 
beschikbare technologie op basis van centrifuges. Het 
Higee-proces wordt vooral in Azië al in enkele honderden 
fabrieken toegepast, maar is in Europa nog heel spaarzaam 
bekend. 

De partners onderzoeken nu de werking van een ‘rotating 
packed bed’-pilot opstelling waarin de vloeistoffen onder 
hoge g-krachten worden ‘geslingerd’ tot fijne druppeltjes 
en laagjes. In die nevel en laagjes worden stoffen en 
warmte intensief overgedragen. Door deze ‘micromen-
ging’ kunnen reacties, menging en scheiding gemakkelijk 
plaatsvinden. Het huidige project bouwt voort op het 
modelleren van de Higee op grond van een tafelmodel. 

Voor wie?

Het Higee-procedé is breed toepasbaar voor diffusie-
processen, efficiënte scheiding of menging (vooral van 
viskeuze gas/vloeistoffen) in vele verschillende sectoren in 
chemie, levensmiddelen et cetera. 

Wat is nieuw?

De reacties vinden plaats in dunne laagjes en fijn vernevelde 
vloeistoffen, waarin veel meer mogelijkheden bestaan voor 
variëren en fijnafstemming van de chemische processen. 
Het Higee-procedé wordt al wel toegepast en werkt dus, 
maar er is weinig kennis over hoe de (vloei)stoffen onder 
de hoge g-krachten (100 tot 1.000 keer de zwaartekracht) 
intensiever kunnen reageren, mengen of scheiden.

Belangrijkste punten van onderzoek

Er wordt nu nauwgezet onderzoek gedaan naar het 
gedrag van dunne laagjes en de fijne druppeltjes in een 
‘rotating packed bed’. Het gaat dus om het fundamentele 
begrip van de processen, het modelleren van het proces 
en van de opschaling, en het evalueren van de potentie 
en de commerciële kansen in de industrie. 

Looptijd

Het huidige project loopt tot maart 2020. Het voorgaande 
onderzoek is eind 2016 afgerond.

Partner

Nouryon, DSM, Huntsman, Institute for Sustainable 
Process Technology, Technische Universität Dortmund, 
Technische Universiteit Eindhoven, University of Newcastle

Procesintensificatie is de gemeenschappelijk noemer van innovatieve en efficiëntere chemische processen, 
met een enorm potentieel voor compactere installaties, energie- en kostenbesparing, grotere veiligheid, 
hogere kwaliteit en betere procescontrole. Zulke innovaties vragen om het fundamenteel doorgronden en 
modelleren en slim ontwerpen van de chemische processen en de materiaal- en energiestromen daarin. In 
plaats van bijvoorbeeld de klassieke destillatiekolommen voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen, 
zijn nu technologieën in ontwikkeling waarin centrifugaalkrachten zorgen voor efficiënte scheiding van stoffen.
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Goedkope keramische membranen 
voor een marktdoorbraak
TEEI117016 OSNF membranes on low cost ceramic supports

Het project

Waar polymere membranen in veel bulkprocessen al steeds 
vaker worden toegepast — vooral in waterige oplossingen — 
staan keramische nanofiltratie-membranen nog aan de prille 
start van de S-curve. Hun toekomst ligt in het afscheiden 
van kleine moleculen uit organische oplossingen, want 
keramische membranen zijn daar beter tegen bestand, maar 
tegelijk duurder in aanschaf. Dit project gaat over de opscha-
ling en tegelijk prijsverlaging, met behoud van kwaliteit, van 
keramische membranen die gebruikt kunnen worden voor 
het scheiden van kleine moleculen (molecuulmassa van 200 
– 800 gram per mol) in organische oplosmiddelen.

Voor wie?

Keramische membranen met de juiste eigenschappen zijn 
geschikt voor een groot arsenaal van scheidingsproces-
sen, vooral met agressieve oplosmiddelen. De ontwikke-
ling van kwalitatief goede keramische membranen tegen 
lagere kosten wordt gedaan samen met  CoorsTek als 
fabrikant van membranen. Eerste toepassingen liggen voor 
de hand in relatief kleinschalige processen, bijvoorbeeld in 
de voedingsmiddelenindustrie en farmacie. Daarachter zit 
een grote markt van vele andere industriële sectoren. 

Wat is nieuw?

Op basis van bekende recepturen ontwikkelt ECN samen 
met Universiteit Twente keramische membranen met een 
hoge flux en lage kosten. Dat gebeurt door een optimaal 
geometrisch ontwerp, waarbij keramische buisjes (2 tot 10 
mm in diameter) van CoorsTek worden ‘gecoat’ met kleine 
keramische deeltjes. Deze laag wordt vervolgens gecal-
cineerd (= gebakken). Dat proces maakt de poriën tussen 
de keramische deeltjes zo nauw dat zij wél de oplosmid-
delen doorlaten, maar niet de stoffen die uit de oplossing 
moeten worden gefiltreerd. Nu nog worden vier laagjes 
aangebracht. Als die laagjes in twee keer kunnen worden 
aangebracht leidt dit tot lagere kosten en doordat de flux 
zal toenemen neemt het benodigde membraanoppervlak 
in het scheidingsproces af. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Het ontwerp van de optimale geometrie moet samengaan 
met het tegenhouden van de juiste deeltjes en een grote 
doorlaatbaarheid, met opbrengsten van naar schatting 
een tot enkele liters oplosmiddel per vierkante meter 
membraanoppervlak en per bar drukval. De gewenste 

porieafmeting van de membranen wordt ontwikkeld met 
behulp van sol-gel-technieken. Het project richt zich op het 
ontwikkelen van deze lagen op de dragers van CoorsTek, 
waarbij de membranen worden getest in toepassingen 
van Shell. Een rekenmodel van fluxen en kosten voor 
het kiezen van de beste scheidingstechnologie voor een 
proces wordt gebruikt om de technische en economische 
haalbaarheid aan te tonen. Het Institute for Sustainable 
Process Technology ondersteunt de technologieontwik-
keling van ECN, Universiteit Twente en CoorsTek met 
onder andere de disseminatie van de kennis.

Besparing binnen dit project 

Rekenmodellen laten zien dat een besparing van 40% op het 
energiegebruik van een klassieke destillatiekolom mogelijk is, 
al moet deze besparing in de praktijk nog worden bevestigd.

Brede toepassing

Een ruwe schatting: bij een besparing in een proces van 
40% en een penetratiegraad van 10 tot 20% van dit soort 
keramische membranen in de geschikte scheidingspro-
cessen loopt de energiebesparing in Nederland op tot 
tussen 2 en 8 PJ per jaar. Wereldwijd is dat potentieel 50 
tot 100 maal zo groot.

Looptijd

Het project loopt van 01-10-2017 tot 31-03-2020.

Volgende stappen

Dit onderzoek streeft ernaar om na afloop in 2020 een 
volgende stap te kunnen zetten met een industriële 
demonstratie van dit type membraan, maar wellicht kunnen 
sommige technieken zelfs al eerder worden toegepast. 

Partners

Shell, CoorsTek Nl B.V., Universiteit Twente, Institute for 
Sustainable Process Technology, ECN part of TNO

Als industrieën nu hun processen ’from scratch’ zouden inrichten, dan zouden zij de noodzakelijke scheidingen 
ongetwijfeld vaak baseren op nanofiltratie met behulp van membranen. Dat is een stuk energiezuiniger dan 
scheiden door koken en destilleren, maar op dit moment is de destillatiekolom nu eenmaal de oerbetrouwbare 
standaard, en vaak nog niet afgeschreven. Om de concurrentie aan te kunnen, zijn verlaging van de prijs en 
verhoging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van membranen van het grootste belang.
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Zuinig terugwinnen van 
voedingsstoffen
TEEI114007 Directe Adsorptie met Cadans uit Complexe Stromen

Het project

Het Cadans-procedé is ontwikkeld en de werking ervan 
bevestigd in voorgaande R&D-programma’s. Nu heeft 
het de pilotfase bereikt. Daarin vindt een herontwerp 
plaats voor verbetering van de mechanische eigenschap-
pen van de installatie. Cadans is gebaseerd op een hars 
dat continu in beweging is in de reststroom en daarmee 
efficiënt de gewenste of juist ongewenste stoffen uit de 
stroom kan afscheiden. In beide gevallen wordt de hars 
uiteraard gerecycled.

Voor wie?

Het onderzochte scheidingsproces verdient vooral veel 
belangstelling voor het terugwinnen van waardevolle 
stoffen uit de reststromen in de agrofood-industrie. Ook 
zijn die reststromen meestal nogal vervuild, waardoor 
lozing onmogelijk of relatief duur is. Dit proces is goed 
schaalbaar en daardoor aantrekkelijk voor zowel grote 
bedrijven als mkb. 

Wat is nieuw?

De gebruikte hars is niet nieuw, maar de inzet van de hars 
is een vinding van de deelnemers aan dit project. Anders 
dan in gebruikelijke terugwinning van nuttige stoffen uit 
reststromen in ‘gepakte bedden’ beweegt deze hars 
continu, waardoor deze zich goed kan hechten aan de af 
te scheiden stoffen. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In de lopende pilot worden drie industriële stromen onder-
zocht op de mogelijkheden voor concrete opschaling 
naar industriële toepassing en op economische haalbaar-
heid. Energiegebruik, procescondities en ontwerp worden 
getest en vergeleken met bestaande processen. Verdere 
procesoptimalisatie maakt een volgende fase richting een 
demonstratie bij de industrie mogelijk.

Besparing binnen dit project

Cadans maakt de belofte 20 tot 40% in energie, 80% op 
verbruiksmiddelen (hars) en 15 tot 50% op kostprijs te 
besparen.

Brede toepassing in Nederland

Cadans maakt het mogelijk om de restwaarde uit reststro-
men te halen, nieuwe producten te ontwikkelen en de 
BioBased Economy te ondersteunen. Een schatting van 
de totale potentiële winst in de Nederlandse agrofood-
industrie is nog niet gemaakt.

Looptijd

Het project liep van 2014 tot en met 2016.

Volgende stap

Afhankelijk van de uitkomsten van de berekeningen rond 
de investering, proceskosten, de industriële situatie en de 
producteigenschappen wordt in een volgende fase een 
continu- of semicontinu proces afgewogen.

Partners

Bodec, Avebe, Cosun

In de agrarische en voedingsmiddelenindustrie hebben scheidingsprocessen voor het terugwinnen van 
hoogwaardige reststoffen uit processtromen in de regel intensieve voorbewerking nodig. Centrifugeren 
en andere methodes om zand en vezels te verwijderen zijn namelijk energie-intensief. ‘Cadans’ is een 
chromatografisch scheidingsprocedé met hars dat deze voorbewerking niet nodig heeft.
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Zeer eff iciënt kraken van 
methaan 
TKITOEPI_20_13 & TEEI18005 Pulsed compression

Het project

De reactor is gebaseerd op een vrije-zuiger-compressie-
reactor waarin de zuiger door de chemische reacties heen 
en weer beweegt tussen beide kamers boven en onder 
de zuiger. Bij de zuiger ontbreken zuigerringen, want de 
gassen zelf zorgen voor de ‘smering’ en voorkomen dus 
onnodig verlies door wrijving tussen zuiger en cilinder. De 
noodzaak voor grootschalige externe verbranding van 
fossiele brandstoffen ontbreekt ook, omdat de exotherme 
processen van opwarmen en afkoelen in beide kamers — 
mits goed gemodelleerd en afgestemd op de chemische 
reacties — elkaar in praktisch perfecte balans kunnen 
houden.

De kamers kunnen drukken aan van 1.000 bar en tempe-
raturen tot 10.000 °C. Doel van het project was om aan 
te tonen dat met een ‘single shot’ ethyleen in verwachte 
concentraties wordt geproduceerd (‘proof-of-principle’). 
De potentiële winst in energiebesparing is groot, de fysieke 
afmetingen van de installatie aanzienlijk (80%) kleiner. Er 
zijn nog veel onzekere factoren, bijvoorbeeld omtrent de 
energiebalans, want die luistert zeer nauw. Het vervolg-
project moet de brug slaan naar een industriële pilot. 

Voor wie?

Dit project kan een doorbraak betekenen in de (petro)
chemie. Er bestaat interesse voor de technologie bij zowel 
grote ethyleenproducenten als leveranciers van ethyleen-
krakers.

Wat is nieuw?

Het hart van het procedé is een vrije-zuiger-compressie-
reactor waarvan het principe al ruim twintig jaar geleden 
is gepubliceerd. Toevoegen (en recycleren) van het inerte 
argongas zorgt ervoor dat de energiestromen — en 
daarmee het proces — zeer efficiënt verlopen. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In het project is het ’proof of principle’ geleverd en werd 
als verwacht ethyleen geproduceerd. Bedoeling is het 
vervolgonderzoek nu te gaan richten op het continu 
bedrijven van een opstelling op labschaal, liefst via 
gemodificeerde commercieel verkrijgbare reactoren. 
Daarop volgt experimenteel onderzoek naar het verloop 
van complexe chemische reacties in de reactor, onder 
verschillende procescondities.

Besparing binnen dit project 

De besparing door toepassing van gepulste compressie 
bedraagt minimaal 30% op het energieverbruik per ton 
eindproduct (bijvoorbeeld etheen, ethyleen of waterstof. 
Bovendien is er geen uitstoot van kooldioxide en 
stikstofoxiden. 

Brede toepassing

Ethyleen is ’s werelds grootste en kostbaarste elementaire 
bouwsteen voor de chemie en petrochemie. Met deze 
processen kan ethyleen gemaakt worden uit aardgas.

Looptijd

Het project liep van 01-01-2016 tot 31-10-2016. Het 
projectvoorstel voor het vervolg is aanstaande.

Volgende stappen

Naar verwachting kan nog voor 2020 een eerste 
pilotproject op locatie starten.

Partners

Dow, Institute for Sustainable Process Technology, 
Universiteit Twente 

Kraken van fossiele grondstoffen, voor bruikbare grondstoffen in de (petro)chemische industrie, gebeurt 
meestal met zeer hete stoom en onder hoge druk. Al sinds twintig jaar wordt onderzoek gedaan naar een 30% 
zuinigere en zeer compacte reactor waarin grondstof- en energiestromen veel efficiënter kunnen verlopen dan 
voorheen: de gepulste compressiereactor. 
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Membraanscheiding in 
agressieve mil ieus 
TKITOEBL-20-09BL-20-10WP-20-07WP-20-08 New principles for sustainable separations

Het project

Als zuinig alternatief voor de aloude chemische scheidings-
processen met destillatiekolommen is scheiding met 
membranen aantrekkelijk, omdat dan aanzienlijk bespaard 
kan worden op de verdampingswarmte. Op verschillende 
trajecten werkt de industrie aan deze alternatieven. 
Deze projecten gaan over nanofiltratie met keramische 
membranen van stoffen in agressieve oplosmiddelen, 
waartegen de meer gebruikelijke polymere membranen 
niet bestand zijn. 

Voor wie?

De keramische membranen in ontwikkeling zijn vooral 
geschikt voor scheiding van emulsies in agressieve 
oplosmiddelen, zoals tolueen, en dan ook nog bij relatief 
hoge druk. Dergelijke scheidingsprocessen vinden in de 
chemische industrie veel plaats.

Wat is nieuw?

Het gaat bij deze scheiding om een klasse van keramische 
membranen met nanoporiën waarop en waarin kleine 
organische polymeren (bijvoorbeeld siliconen zoals PDMS) 
aangebracht zijn. De methode om een organisch molecuul 
chemisch te binden in een nanoporie van een keramisch 
membraan is nieuw. Daarmee krijgen de poriën precies de 
juiste structuur en chemische eigenschappen om stoffen 
uit de emulsie te scheiden.

Belangrijkste punten van onderzoek

In dit project vindt meer fundamenteel onderzoek plaats 
naar het ontwikkelen van specifieke organische groepen 
en deze chemisch te binden in de poriën van keramiek. 
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het karakter-
iseren van de structuur van deze keramische membranen 
en het vinden van een samenhang tussen de structuur en 
de werking ervan bij het scheiden van mengsels. Daarbij 
hoort ook het modelleren van de transportstromen in het 
membraan.

Brede toepassing

Uit ruwe schattingen blijkt dat membranen met 
nanofiltratie bij een redelijke penetratiegraad van 10 tot 
20% in alle relevante processen in de chemische industrie 
een potentiële besparing van 2 tot 8 PJ per jaar op kunnen 
leveren. In de wereld is dat wellicht zo’n 240 PJ.

Looptijd

Het project liep van 01-09-2015 tot 01-09-2019. Een 
eerder project werd in 2014 afgesloten.

De volgende stap

Op basis van de resultaten van het eerste project. 
dat in 2014 werd afgesloten, vinden momenteel 
onderhandelingen plaats met bedrijven voor toepassing 
van het procedé in een demonstratie op industriële 
schaal, te starten over enkele jaren. Daarnaast vindt de 
ontwikkeling van nieuwe materialen voor de scheiding 
van andere systemen plaats op een wat fundamenteler 
niveau, waarbij commerciële toepassing pas over een vijf- 
tot tiental jaren te voorzien valt. 

Partners

Verschillende bedrijven binnen het Institute for Sustainable 
Process Technology
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Een doorbraak in oplosmiddelen 
voor papier uit  hout
TKITOEDES-20-00 DES

Het project

Sinds de ontdekking van deze ‘deep eutectic solvents’ 
(DES) aan het begin van deze eeuw vindt over de gehele 
wereld onderzoek plaats naar mogelijke nieuwe combinaties 
en toepassingen daarvan. In dit project gaat het om een 
innovatieve manier van vezelproductie voor papier. De 
papierindustrie wint nu cellulose uit hout (of uit oud papier) 
met behulp van oplosmiddelen zoals natriumsulfide en 
natronloog, wat veel energie kost. Oplossen van  lignine 
uit hout met behulp van DES-mengsels van natuurlijke 
grondstoffen is zeer energiezuinig en bijzonder effectief. 

Voor wie?

DES-oplosmiddelen worden in dit project specifiek 
ontwikkeld en getest voor toepassing in de papierindustrie. 
Bredere toepassing van DES in de chemie ligt ook voor de 
hand.

Wat is nieuw?

DES oplosmiddelen zijn nog gloednieuw. Ze kunnen uit 
natuurlijke grondstoffen worden gemaakt. Er zijn vele 
combinaties mogelijk, die vaak nog moeten worden 
ontworpen, geoptimaliseerd bij laag energieverbruik en 
aangepast aan de stoffen die zij moeten oplossen. Het 
productieproces van papier met DES-oplosmiddelen ziet 
er ook behoorlijk anders uit dan de gebruikelijke produc-
tiemethoden.

Een belangrijk voordeel van DES is dat ook de lignine in 
hout — naast cellulose de andere hoofdcomponent, die 
normaal wordt verbrand — schoon kan worden gewonnen, 
geschikt is voor  gebruik als hoogwaardige natuurlijke 
grondstof voor de chemische industrie. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In eerder laboratoriumonderzoek is de werking van dit 
energiezuinige soort oplosmiddelen al aangetoond. 
Speerpunten in dit vervolgonderzoek zijn de optimale 
combinaties voor het energiezuinig oplossen van lignine 
op kamertemperatuur, het ontwerp van het gehele 
productieproces rondom DES en tegelijkertijd het diepere 
inzicht in de reactiemechanismen met deze oplosmiddelen. 
Dat laatste levert overigens ook weer inzicht op in de 
klassieke productieprocessen.

Besparing binnen dit project

Ten opzichte van de klassieke oplosmethoden loopt 
de energiebesparing met DES op tot zo’n 40%. Als de 
lignine wordt toegepast als biobased grondstof loopt de 
CO2-reductie op tot 80%.

Brede toepassing

Momenteel wordt pulp geproduceerd buiten Nederland, in 
fabrieken die tot 4 miljoen ton cellulose per jaar produceren. 
De nieuwe technologie zorgt dat ook kleine fabrieken 
winstgevend zullen zijn. Hiermee kan de Nederlandse 
papierindustrie zelfvoorzienend worden uit Nederlandse 
biomassa (circa half miljoen ton verse cellulose per jaar). 

Looptijd

Het project liep van 01-09-2014 tot 31-12-2018.

Volgende stappen

Terwijl het lopende project nog moet worden afgerond, 
lopen al de voorbereidingen voor een pilot om de 
innovatieve DES-oplosmiddelen toe te passen in een 
pilot-opstelling van het gehele productieproces (rond 
2019). Twee tot drie jaar later kan een pilot van start 
met een productievolume van ongeveer vijftig kilogram. 
Commerciële toepassing wordt voorzien rond 2030.

Partners

Altri – Celbi, Buckman, Crown Van Gelder, CTP, DS Smith 
Paper, ESKA, Essity, Heinzel Pulp, Holmen, Huhtamaki, 
Institute for Sustainable Process Technology, Mayr-
Melnhof Eerbeek, Metsä Fibre, Mid Sweden University, 
Mondi, Omya, Parenco BV, The Navigator Company, 
Sappi, Smurfit Kappa, Stora Enso, Technische Universiteit 
Eindhoven, University of Aveiro, Universiteit Twente, UPM, 
Valmet Technologies Oy,  Voith Paper, VTT Technical 
Research Centre of Finland Ltd, WEPA, Zellstoff Pöls

Soms heeft de natuur al oplossingen gevonden voor complexe vragen in de industrie. Minder dan twee decennia 
geleden ontdekten onderzoekers dat het mengen van twee natuurlijke vaste stoffen bij kamertemperatuur 
kan leiden tot een vloeistof met uitstekende eigenschappen als oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het minder 
energie-intensief oplossen van lignine uit hout. Sommige planten gebruiken precies deze nieuwe vloeistoffen 
om bij droogte in leven te blijven. 
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Sensordata bieden houvast voor 
sl immer drogen 
TKITOEDR-20-09 Grip op Drogen

Het project

In-line sensoren zijn een onderdeel van ‘Grip op Drogen’, 
een programma waarbij uitwisseling van kennis over 
droogstrategieën in de industrie centraal staat. In dit 
project worden verschillende types in-line meetsystemen 
getest in bestaande installaties. Dergelijke real-time 
informatie over het product of luchtcondities binnen het 
proces helpt om een dieper inzicht te krijgen in het verloop 
van het droogproces. Verspreiding van deze kennis, onder 
andere via een workshop over in-line meten van vocht, is 
een belangrijk onderdeel van dit project.  Het draadloos 
installeren van dergelijke sensoren biedt grote voordelen 
voor de kosten en monitoring, maar kent ook risico’s. De 
projectpartners onderzoeken deze risico’s en hoe daarop 
te anticiperen. 

Voor wie?

Het project kijkt allereerst naar gebruik in droogprocessen 
in de papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie, maar 
in-line sensoren kunnen eigenlijk overal worden ingezet 
waar vocht uit grondstoffen moet worden gehaald, via 
indampen of anderszins.

Wat is nieuw?

Meestal kijkt de operator vooral naar de kwaliteit van het 
eindresultaat en de indirecte metingen van temperatuur en 
stoomdruk om eventueel het proces bij te sturen. In-line 
en real-time meten van bijvoorbeeld vochtgehalte, druk, 
zuurgraad, viscositeit of andere procesparameters geven 
veel beter inzicht in het verloop van het droogproces. Als 
die data op de juiste manier worden gecombineerd met de 
modellering van het proces kan dat leiden tot — wellicht 
geautomatiseerd — bijsturen van de procesregeling. Ook 
worden nieuwe types ‘intelligente’ sensoren toegepast, 
die slim met elkaar en met het informatiesysteem kunnen 
communiceren. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Het gebruik van in-line sensoren en de meetgegevens 
kan niet los worden gezien van het modelleren van het 
proces. Dat verband wordt door het project nu in een 
vijftal casussen onderzocht. Daarbij worden verschillen-
de types sensoren gebruikt, bijvoorbeeld near-infrarood 
sensoren (NIR), microscanners op basis van elektrische 
resonantie en thermografische infraroodscanners. 

Besparing binnen dit project 

De gerealiseerde energiebesparingen in dit project liggen in 
de orde van zo’n 10%, louter door betere procesbesturing 
en zonder nieuwe installaties of innovatie. De grootste 
winst ontstaat door de optelling van de besparing op 
energie en grondstoffen, een betere kwaliteit eindproduct 
en eventueel een hogere capaciteit. 

Brede toepassing

Drogen is een van de meest energie-intensieve processen 
in de Nederlandse industrie, met een jaarlijks verbruik van 
80 PJ. Waar investeringen in compleet nieuwe installaties 
nog te kostbaar zijn, is de terugverdientijd van draadloze 
in-line sensoren vaak beperkt tot een jaar of twee.

Looptijd

Het project liep van 01-01-2017 tot 30-06-2019.

Volgende stappen

Disseminatie van de praktijkresultaten zal de basis zijn 
voor een verdere implementatie van in-line sensoren en 
modellering van processen in de industrie. Zo kan elk 
droogproces in de industrie met beperkte investeringen 
geoptimaliseerd worden.

In bestaande industriële installaties voor droogprocessen is forse energiebesparing mogelijk door het 
gebruik van sensoren. Om hun processen in en bij te stellen zijn operators nu vaak aangewezen op indirecte 
metingen, bijvoorbeeld van luchttemperatuur en stoomdruk of metingen aan het ingaande materiaal en de 
kwaliteit van het eindproduct.  Zogenaamde in-line sensoren kunnen op diverse plekken in de installatie 
worden geplaatst en bieden meer en relevantere data over de plaatselijke proces- en productcondities. Die 
data bieden aanknopingspunten voor meer begrip en fijnafstemming van het proces, wat leidt tot energie- en 
materiaalbesparing, hogere doorzet en betere eindproducten. 
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Partners

Andritz, Papierfabriek Schut, Danone, Huhtamaki,  Hessing 
Supervers, Institute for Sustainable Process Technology, 
NWGD, Stichting Kenniscentrum Papier en Karton, Drying 
Dutchman, BlueTerra (voormalig Energy Matters), EnerQ, 
Wageningen Food & Biobased Research
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Zuiniger sproeidrogen met een 
vloeibaar droogmiddel 
TEEI117007 & TEEI314007 Industrial Drying Energy-efficiently using Absorption

Het project

In vervolg op een voorgaand project gaat het IDEA-
project op zoek naar een geschikt vloeibaar sorbens. 
Door dit sorbens in druppels in tegenstroom te leiden 
langs de procesluchtstroom wordt de laatste gedroogd. 
De gedroogde processtroom kan daarna gemakkelijk de 
warmte afstaan in een warmtewisselaar.

Voor wie?

Sproeidrogen is in de levensmiddelenindustrie een vrij 
gebruikelijk procedé om productstromen te drogen (zoals 
melkpoeder). Een vloeibaar absorbens vindt mogelijk op 
termijn ook een toepassing in droogprocessen in andere 
industrieën, zoals in de papierindustrie. 

Wat is nieuw?

Vloeistoffen die goed water kunnen absorberen worden 
wel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwsystemen, maar nog 
niet bij industriële processen met temperaturen tussen 
100 en 150 °C en hoge drukken (tot 10 bar). De vloeibare 
sorbentia zijn vaak sterk zure of basische stoffen, die 
daarmee ook sterk corrosief zijn. Er moet dus een methode 
worden ontwikkeld om de sorbentia veilig in droogproces-
sen toe te passen. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Corrosie door de gebruikte agressieve droogmiddelen 
is het belangrijkste probleem waarvoor dit onderzoek 
een oplossing moet leveren. Dat betekent dat de 
tegenstroombuizen zelf van corrosiebestendig materiaal 
moeten zijn gemaakt, én dat er geen absorbens in 
de gedroogde drooglucht mag zitten voordat die de 
warmtewisselaar ingaat.

Daarvoor wordt nu een benchscale onderzoeksopstelling 
gebouwd bij ECN in Petten, met een vermogen van 
ongeveer 10 kW aan geregenereerde warmte. 

Besparing binnen dit project 

Eerdere schattingen gaan over een besparing van 60% 
of meer (meestal op aardgasgestookte warmte voor 
het droogproces), met een terugverdientijd van 5 jaar of 
minder.

Brede toepassing

In industriële droogprocessen zit zo’n 15% van alle 
industriële energieverbruik. Sproeidrogen is daarbij een 
belangrijke toepassing. Vooral in de levensmiddelen-
industrie maar ook elders (papierindustrie, chemie) kan 
de IDEA-technologie worden toegepast.

Looptijd

Het project loopt van 01-01-2018 tot 31-12-2020.

Volgende stappen

Als de benchscale opstelling een geschikt vloeibaar 
absorbens oplevert, is toepassing in een industrieel 
demonstratieproject kort na 2020 realistisch. Opschaling 
van een 10 kW-benchscale.

Partners

ECN part of TNO, Bronswerk Heat Transfer BV, Cargill 
BV 

In de luchtstroom uit industriële droogprocessen met sproeidrogers zit nog veel latente warmte in de 
lucht. Die warmte kan worden teruggewonnen via de condensatie van waterdamp, maar de traditionele 
condensatiemethode met een warmtewisselaar wordt bemoeilijkt door aankoeken van de kleine, vochtige 
deeltjes. Ook is de temperatuur waarop de warmte beschikbaar komt te laag voor hergebruik. 

Een alternatief is warmteterugwinning door sorptie van die waterdamp. Vloeibare sorptiemiddelen vermijden 
de vervuiling en maken het mogelijk om de voelbare warmte in het sorbent terug te winnen op hogere 
temperaturen. Maar droogsystemen op basis van vloeibare sorbentia bestaan nog niet voor industriële 
procedés.
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Programmalijn 2
Elektrif icatie van processen
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Programmalijn 2

Windturbinepark Luchterduinen (bron: Mediatheek 
Rijksoverheid / fotografie: M. Keijser) 
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Elektrificatie

Elektrificatie van de procesindustrie kan via power-to-
heat, warmteproductie met elektriciteit (lijn 1a), en via 
power-to-products. De directe synthese van moleculen 
via elektrochemie (power-to-molecules), elektrische 
input van mechanische energie of elektrisch gedreven 
scheidingsprocessen zijn daarvoor belangrijke opties. 

De onderzoeksthema’s zijn:

• Nieuwe elektrisch-gedreven processen voor omzetting 
en scheiding;

• Onderzoek naar elektrochemische productie van kleine 
moleculen als energiedrager;

• Ontwikkeling van innovatieve manieren van inkoppeling 
elektriciteit in reactoren (UV, magnetron, inductie etc.) en 
bijbehorend procesontwerp;

• Ontwikkeling van procesgeïntegreerde elektrische 
verwarmingsmethoden voor hoge temperatuur.

Het doel van deze innovatieprogrammalijn:
Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe kosteneffectieve apparaten, processen en diensten inclusief 
ontwerptools en -strategieën, voor eindgebruikers in de procesindustrie, die het aandeel hernieuwbare 
energie in de industrie via elektrificatie kosteneffectief maximaliseren en de maatschappelijke kosten voor 
opslag en infrastructuur van hernieuwbare elektriciteit verlagen, waarbij de impact van de industrie op de 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid gelijk blijft of wordt verkleind. Projecten binnen deze deelprogrammalijn zijn 
gericht op onderzoek en ontwikkeling van de volgende apparaten, processen en diensten:

Flexibiliteit en infrastructuren

Demand response met elektrische processen heeft 
grote potentie om processen gebruik te laten maken van 
hernieuwbare elektriciteit en tegelijk flexibiliteit te leveren 
aan het energiesysteem. Daarvoor zijn nieuwe economies 
of scale nodig: concepten voor modulaire schaalvergroting.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Procesontwikkeling die wisselend aanbod van duurzame 
elektriciteit inpasbaar maakt, inclusief de downstream 
processing;

• Ontwikkelen van modulaire processen en sensoren en 
ICT voor flexibilisering van processen;

• Ontwikkeling van flex-diensten op basis van demand 
response in de industrie.

Programmalijn 2: Elektrificatie van processen
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Efficiënte mierenzuurproductie 
uit  CO2
TEEI116076 Efficiënte mierenzuurproductie uit CO2

Het project

In dit project werken partijen aan een reactor, inclusief 
de installatie eromheen, met uitzicht op commerciële 
haalbaarheid. Het optimaliseren van de productiemethode 
vindt plaats aan de hand van een uitgebreid testpro-
gramma dat wordt ondersteund door thermodynamische 
modellering: welke parameters zijn belangrijk? Een analyse 
van het energiesysteem maakt ook deel uit van de studies 
evenals de bruikbaarheid van deze technologie voor het 
balanceren van het elektriciteitsnet en voor CO2-opslag. 

Voor wie?

Mierenzuur (CH2O2) wordt nu onder andere toegepast 
in de voedingsmiddelenindustrie (voor verbetering van 
houdbaarheid, als grondstof), bij de productie van textiel 
en in medicijnen. Als brandstof en grondstof heeft mieren-
zuur in de toekomst nog veel bredere toepassingen.

Wat is nieuw?

Voor de commercialisering van de elektrochemische 
productie van mierenzuur zijn een paar ontwikkelingen 
cruciaal. Naarmate de stroomdichtheid per oppervlakte aan 
de elektrodes groter is, kunnen de kosten van de elektrodes 
omlaag. Vervolgens is het nodig dat de elektronen aan de 
elektroden efficiënt worden gebruikt voor omzetting in 
mierenzuur, want dat houdt de stroomrekening laag. Ten 
slotte moeten de elektroden voldoende bestand zijn tegen 
de zure, corrosieve omgeving, voor een levensduur van 
minimaal enkele duizenden draaiuren en een minimum aan 
onderhoud.

Belangrijkste punten van onderzoek

De werking van de elektroden met de daarop aangebrachte 
katalysator is de basis voor verdere optimalisatie van 
het procedé. De ‘reactorengineering’ is gericht op een 
reactorconcept met elektrodes van ongeveer 100 cm². De 
partners onderzoeken vooral methodes om de elektrolyt 
in de reactor zo goed mogelijk in contact te brengen met 
de elektrode. Dat kan bijvoorbeeld met rondpompen van 
hoge massastromen of met creëren van turbulentie. Dit 
moet een proces opleveren dat voor lange duur volcontinu 
moet draaien. 

Brede toepassing

In 2009 bedroeg de totale productie van mierenzuur in de 
Europese industrie ongeveer 0,4 Mton per jaar, maar de 
toekomst van elektrochemische productie ligt vooral in de 
opslag van elektriciteit en waterstof en het recycleren van 
CO2 in mierenzuur als grondstof voor de industrie en als 
brandstof. Die markt — waarvoor dit een van de routes 
is — moet nog wel tot wasdom komen, wellicht onder 
invloed van hogere prijzen voor het uitstoten van CO2.

Besparing binnen dit project

Uit een studie van CE, onderdeel van dit project, blijkt dat 
gebruik van mierenzuur als brandstof voor een voertuig 
slechts loont als deze is gemaakt met CO2 uit biologische 
oorsprong (bijvoorbeeld mest of biomassa) en elektriciteit 
uit hernieuwbare bron. Dan is de equivalente CO2-uitstoot 
per kilometer nagenoeg nul, terwijl die bij mierenzuur uit 
stroom en fossiele brandstoffen ruim hoger is dan van 
bijvoorbeeld diesel.

Looptijd

Het project liep van 03-10-2016 tot 01-06-2019.

Volgende stappen

De volgende fase is een tien keer zo grote reactor, die 
vervolgens modulair kan worden opgebouwd tot een 
stapeling. Internationale partijen uit bijvoorbeeld België, 
Frankrijk en Groot-Brittannië tonen belangstelling, 
EU-financiering voor follow-ups is al toegekend. De 
partners werken ook aan een plan voor een fieldlab waar 
elektrochemische processen als P2FA kunnen worden 
gedemonstreerd.

Partners

Coval Energy, TNO, Technische Universiteit Delft, CE 
Delft, Mestverwerking Friesland,  Team Fast

Mierenzuur wordt in de industrie voor veel doeleinden gebruikt. De gebruikelijke productiemethode van 
mierenzuur is uit aardgas, maar een groen alternatief is elektrochemische productie met CO2 en water(stof). 
Bovendien biedt elektrochemische productie van mierenzuur de mogelijkheid voor opslag van elektriciteit. 
Mierenzuur recycleert daarmee CO2, en kan later fungeren als energiebron of grondstof. Via die opslagmethode 
(Power to Formic Acid, of P2FA) kan deze technologie bijdragen aan verdere elektrificatie van de industrie en 
recycling van CO2.
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Voor dit project ontworpen en gebouwde testopstelling (bron: Copyright © 2019 TNO / VoltaChem)

"Gebruik van 

mierenzuur als 

brandstof voor een 

voertuig loont als 

deze is gemaakt 

met biogene CO2 

en hernieuwbare 

elektriciteit."
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Meten is weten 2.0
TEEI215005 We Create Awareness and Reduce Energy

Het project

Een consortium van gebruikers en ontwikkelaar 
enerGQ werkt aan het inrichten van zelflerende meet- 
en analysesystemen waarmee verbanden tussen 
procesparameters, weersgegevens en energiegegevens 
worden gekwantificeerd. Het simpele natuurkundige feit 
dat de energie-input minus de output gelijk staat aan de 
verrichte arbeid binnen de processen kan worden gebruikt 
om de processen snel te analyseren, te optimaliseren en 
eventuele fouten in de processen direct te ontdekken. 

Het systeem van sensoren en gegevensverwerking heeft 
bovendien een groot lerend vermogen. Het registreert 
bijvoorbeeld het gedrag van verschillende operators en het 
effect van gedragingen op de complete installatie. Daarmee 
vergroot het de voorspelbaarheid van de processen en de 
mogelijkheden om te optimaliseren.

Voor wie?

In eerste instantie is het systeem ontwikkeld voor energie-
intensieve industriële bedrijven zoals in de papierindustrie, 
aluminiumsmelt of chemie. Het streven is om een add-on 
‘schil’ van extra energiesensoren en dataverwerking 
rondom de bestaande monitoringsystemen geschikt te 
maken voor bedrijven in veel verschillende sectoren. 

Wat is nieuw?

Systemen voor procescontrole bestaan al, maar het 
gebruik van de energiegegevens om de processen te 
optimaliseren is gloednieuw. Ook het gebruik van big data 
en het lerend vermogen van het systeem zijn nog niet 
eerder toegepast in dit soort analyse-systemen. Dat levert 
kennis over energiegebruik (en dus energiebesparing) 
op, maar detecteert ook snel afwijkingen en slijtage in 
de processen, zonder de noodzaak voor uitgebreide en 
tijdrovende analyse door de operator.

Belangrijkste punten van onderzoek

Het onderzoek richtte zich op toepassing van dit systeem 
bij drie bedrijven, in verschillende sectoren. Daarbij gaat 
het om het oplossen van zowel technologische als niet-
technologische barrières. Technologische uitdaging is 
bijvoorbeeld de koppeling aan bestaande sensoren, data 
en dataverwerking. Onbekendheid met gebruik van big 
data of inpassen van dit systeem bij een reorganisatie van 
de processen in een bedrijf zijn andersoortige barrières.

Besparing binnen dit project

Afhankelijk van de specifieke toepassing zijn energiebe-
sparingen mogelijk van 5% tot 30%, wat al wijst op een 
korte terugverdientijd van een half tot twee jaar. Daarnaast 
detecteert het systeem ook vroegtijdig ongewenste 
afwijkingen in de bedrijfsvoering, zodat escalatie ervan 
voorkomen kan worden.

Brede toepassing

Bij verregaande standaardisering zal het systeem 
goedkoop en gemakkelijk als add-on op de bestaande 
procescontrolesystemen kunnen worden aangesloten, bij 
een groot scala van bedrijven. Deze analysetechnologie 
is snel toepasbaar in de bedrijfsvoering van veel 
verschillende soorten bedrijven, van proceschemie tot en 
met drinkwaterbedrijven, of zelfs in gebouwbeheer.

Looptijd

Het project liep van 01-12-2015 tot 30-11-2017.

Volgende stappen

Standaardisering en brede toepassing in veel verschil-
lende sectoren (tot zelfs in de luchtvaart en gezond-
heidszorg) zijn de volgende uitdagingen voor dit soft- en 
hardwaresysteem.

Partners

Damco Aluminium Delfzijl Cooperatie UA, Promens 
Zevenaar BV, Teijin Aramid BV, EnerGQ BV

Het meten en analyseren van de gegevens is vaak de grondslag voor serieuze energiebesparing in industriële 
processen. Met behulp van proceskennis en slim toepassen van kunstmatige intelligentie krijgen de gemeten 
parameters zoals bijvoorbeeld energie, flows, drukken en temperaturen in processen nog veel meer betekenis 
voor de operator. Met dat beeld kan de operator niet alleen de energiestromen controleren, maar ook de 
processen zelf optimaliseren.
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Productfoto (bron: EnerGQ BV)

"Het consortium 

werkt aan het 

inrichten van 

zelflerende meet- en 

analysesystemen 

waarmee 

verbanden tussen 

procesparameters, 

weersgegevens en 

energiegegevens 

worden 

gekwantificeerd."
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Flexibele micro-warmtekracht met 
constante stoomflow 
TEEI216260 Micro RCG voor cogeneration

Het project

De RCG is ontwikkeld door Heat Power BV in samenwerking 
met de TU Eindhoven en was toe aan een demonstratie in 
industriële omgeving. Bij Houtindustrie Schijndel (Brabant) 
is een industrieel prototype van de installatie met succes 
ingepast in het productieproces. Die RCG wordt gevoed 
met restwarmte uit de houtoven; de output aan stoom 
wordt gebruikt voor drogen van hout. Ook de elektriciteit 
wordt on site gebruikt.

Voor wie?

De RCG is vooral geschikt voor warmte-intensieve kleine 
en middelgrote bedrijven die stoom gebruiken voor hun 
productieproces en die eigen restwarmte nuttig willen 
toepassen, zoals houtbedrijven, maar ook bijvoorbeeld 
thermische grondreinigers. De installatie, die nog wordt 
doorontwikkeld naar elektrische vermogens in de orde van 
100 kW, kan modulair worden opgebouwd naar grotere 
vermogens.

Wat is nieuw?

De test van het industriële prototype, met een maximaal 
elektrisch vermogen van 5 kW, vereiste een inpassing 
via een bypass van de houtfabriek, op de juiste plek met 
de juiste stoomdruk-input en zodanig dat de reguliere 
productieketen niet werd verstoord. De installatie kan 
binnen 1 seconde de elektriciteitsoutput af- en opregelen 
via kleppen in de luchttoevoer van de power turbine. Veel 
aandacht is besteed aan de layout van de installatie, de 
besturing, en ook aan het voldoen aan de regelgeving voor 
bijvoorbeeld veiligheid van de installatie.

Belangrijkste punten van onderzoek

Toepassing in een fabriek betekende de assemblage van 
vaak dezelfde elementen in een nieuw ontwerp. Automa-
tisering is ook een belangrijk aspect: de besturing moet 
bij voorkeur automatisch en dus snel kunnen reageren op 
vraag naar extra of juist minder elektriciteit.

Besparing binnen dit project 

Op de huidige schaal van 5 kWe en het beperkte aantal 
test-draaiuren van het prototype zijn de besparingen ten 
opzichte van reguliere processen nog niet meetbaar. 

Brede toepassing

In eerste instantie lijkt de RCG warmtekrachtinstallatie 
misschien vooral geschikt voor niches, maar uiteindelijk 
zijn er in Europa meer dan twintigduizend bedrijven die 
stoom gebruiken voor hun productieproces, en waar de 
RCG toegepast zou kunnen worden. 

Looptijd

Het project liep van 01-11-2016 tot 31-12-2017.

Volgende stappen

De partners in dit project zijn bezig om nieuwe partners 
te vinden voor verdere opschaling en commercialisatie.

Partners

Heat Power BV, Hout Industrie Schijndel, TU Eindhoven, 
Inno Energy

In het elektriciteitssysteem is flexibiliteit een groot goed. Een installatie die snel de elektriciteit op en af kan 
regelen is veel waard in een omgeving waar bijvoorbeeld de variatie van duurzame bronnen moet worden 
gecompenseerd. Bij die achtergrond is een warmtekrachtinstallatie met snel variërende elektriciteitsoutput 
dus waardevol. Dat is precies wat de zogenaamde Rankine Cycle Gasturbine micro warmtekracht belooft: 
constante stoom-output, maar snel te besturen in variabele elektriciteitsoutput.
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Energiezuinige machines voor 
baksteenstrips 
DEI1160009 Draaitafelpers voor directe productie van baksteenstrippen

Het project

De ‘wasserstrich’ baksteen is een populair bouwmateriaal 
in Scandinavië en Noord-Europa en wint aan populariteit 
elders in Europa. Deze geperste steen vindt steeds meer 
afzet in de vorm van strips, die dikkere isolatiepakketten 
en prefab-gevels in nieuwbouw of energiezuinige renovatie 
mogelijk maken. Tot dusverre werden deze strips gezaagd 
uit standaard bakstenen, met alle verliezen van dien. De 
Boer Machines ontwikkelde een draaitafelpers voor deze 
strips, die nu draait in het productieproces van bakstenen-
fabriek Joseph in Maasmechelen (B). 

Voor wie?

De markt voor ‘wasserstrich’ baksteen strips in Nederland 
is weliswaar minder groot dan die voor handvorm-
bakstenen, maar groeit snel. Ook in andere delen van 
Europa groeit de vraag naar wasserstrich baksteen 
strippen. 

Wat is nieuw? 

Baksteenstrips zijn typisch zo’n 20 tot 25 mm dik in plaats 
van de 100 mm van het gebruikelijke ‘waal’-formaat. Bij 
zagen gaat minimaal zo’n 50% van de baksteen verloren, 
en daarmee ook minimaal 50% van de energie en de 
grondstoffen die zulke bakstenen vergen. Direct persen 
van strips bespaart dus minimaal 50% energie, of zelfs 
meer omdat het energiegebruik van drogen kwadratisch 
toeneemt met de dikte van de stenen.

Wasserstrich-bakstenen worden normaal geperst uit 
natte klei (soft mud) in een draaitafel, en worden vervol-
gens op een lineaire band gezet om te worden gedroogd 
en gebakken. Om op dezelfde manier de veel dunnere 
strips te maken, is een technologische uitdaging: doordat 
de klei na het persen nog heel erg zacht is, hebben de 
geperste natte strips snel de neiging te vervormen. Dit 
kan bijvoorbeeld door te blijven plakken aan de pers, of 
bij de overbrenging van de draaitafel naar de droogplaten 
op de transportbanden, of tijdens het drogen en bakken. 
Die technieken heeft de nieuwe draaitafelpers nu onder de 
knie.

Belangrijkste punten van onderzoek

De belangrijkste onderzoeksvraag was: hoe kan het 
procedé zó worden ingericht dat de strips onvervormd 
uit de fabriek komen? De natte klei moet daartoe 
spanningsvrij in een strip worden geperst, met zorg 
worden overgeheveld, gedroogd en gebakken, en tegelijk 
is de snelheid van het complete proces een belangrijke 
economische component. 

Besparing binnen dit project 

50 tot 70% minder grondstofverbruik per m² muuropper-
vlak, en daarmee 50 tot 70% minder energieverbruik voor 
drogen en bakken.

Looptijd

Het project liep van 01-01-2016 tot 31-12-2016.

Planning

De draaitafelpers uit dit project is inmiddels in 
gebruik genomen door de nieuwe baksteenfabriek 
in Maasmechelen (B), die strips van zo’n 25 mm dikte 
produceert. De leverancier De Boer machines ontwikkelt 
de draaitafelpers voor eigen rekening nog verder. In de 
toekomst wil de machinebouwer een machine voor nóg 
dunnere strips gaan ontwikkelen, terwijl ook de markt 
voor langere strips (zo’n 290 mm en langer in plaats van 
de gebruikelijke 210 mm) een aantrekkelijk afzetgebied is.

Partners

De Boer Machines, VanderSanden (voormalig Joseph)
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Sluiten van de koolstofcyclus 
met elektrochemie 
TEEI116071 Electrons to Close the Carbon Cycle

Het project

Begin 2018 is een drietal promovendi aan de Universi-
teit Twente gestart met onderzoek naar de technische 
haalbaarheid van elektrochemische conversie op basis van 
een nieuwe vinding: holle membranen (een soort buisjes) 
die bestaan uit aan elkaar gesinterde metaaldeeltjes. Die 
membranen laten gas door en zijn elektrisch geleidend. Er 
wordt nu onderzocht of en hoe die speciale membranen 
elektrochemisch kooldioxide (CO2) en stikstof (N2) kunnen 
openbreken, zodat ze omgezet kunnen worden in 
producten. 

Voor wie?

Het principe om met elektrochemische cellen synthese 
gas te produceren uit kooldioxide is speciaal interessant 
voor de zware industrie die veel CO2 produceert. Als dit 
succesvol is kan het proces misschien een vervanging of 
aanvulling zijn van de huidige productiemethoden voor 
bijvoorbeeld ammoniak of ethyleen uit fossiele grondstof-
fen.

Belangrijkste punten van onderzoek

De belangrijkste vragen in dit vroege stadium van ontwik-
keling zijn of elektrochemische conversie met holle 
buisjes efficiënt, technisch haalbaar en schaalbaar is, en 
of het economisch relevant is. Daarvoor wordt naast een 
technisch experimenteel onderzoek een systeemontwerp 
gemaakt en aan procesevaluatie gedaan. Deze zijn gericht 
op de bouw van een kleine elektrochemische cel die zicht 
moet geven op een concept voor de uitvoering op grote 
schaal. 

Besparing binnen dit project

Als blijkt dat CO2 en N2-activatie technisch mogelijk is en 
de potentie voor een relevante elektrochemische route 
naar synthese gas is aangetoond, liggen er veel groene 
basischemie routes binnen bereik zoals voor ammoniak, 

methanol en brandstoffen. Wanneer alle CO2 uit één 
enkele staalfabriek omgezet zou worden heeft dit een 
potentieel voor emissiereductie van CO2 van zo’n 12 
miljoen ton per jaar.

Looptijd

Het project loopt van 2018 tot en met 2021.

Volgende stappen

Als dit project succesvol is verlopen, is een ‘proof-
of-concept’ geleverd. In de volgende stap zal dan 
een proof-of-system geleverd moeten worden die de 
techno-economische waarde verder helpt onderbou-
wen. Hiervoor is opschaling naar een pilot opstelling de 
volgende logische stap.

Partners

Universiteit Twente, TNO, ECN part of TNO, Arcelor Mittal, 
Nouryon, Dow, OCI, Institute for Sustainable Process 
Technology

De chemische industrie kan voor het produceren van een aantal van haar producten gebruik maken van 
elektriciteit. Dit gebeurt nu al op industriële schaal bij de productie van chloor en kan in de nabije toekomst 
een grote rol gaan spelen in de productie van waterstof. Die waterstof kan dan als grondstof dienen voor 
bijvoorbeeld ammoniak of methanol. Dat zijn interessante alternatieven voor processen die nu nog plaatsvinden 
met fossiele grondstoffen. Als de elektrochemische reacties nog efficiënter kunnen plaatsvinden met speciaal 
ontwikkelde membranen kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de productie van synthese 
gas uit CO2 en water. Ook komt een methode in beeld om op basis van duurzame elektriciteit CO2 in producten 
om te zetten en tegelijk de uitstoot te reduceren.

7 8  T K I  E n e r g i e  &  I n d u s t r i e

P r o g r a m m a l i j n  2





Programmalijn 3
Circulaire grondstoffen, processen en producten
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Programmalijn 3

Carbon2 Value Arcelor Gent
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Circulaire koolstof – afvang en hergebruik van CO- 
en CO2-stromen

Op korte termijn (< 5 jaar) wordt piloting van hergebruik 
van staalgas naar chemie verwacht, en van afval naar 
chemie via vergassing. Gasreiniging en -scheiding zijn 
daarvoor essentieel. CO2 hergebruik of opslag kunnen 
beide bijdragen aan emissiereductie. Hergebruik kan op 
korte termijn plaatsvinden in minerale bouwmaterialen of 
op langere termijn als grondstof synthetische brandstoffen. 
Directe afvang en opslag van CO2 (CCS) kan reeds op de 
korte termijn voor 2025 worden toegepast. Het capture-
proces, inclusief de gasbehandeling is bij hergebruik en 
opslag grotendeels vergelijkbaar en ontwikkeling daarvan is 
daarmee een no-regret optie.

In 2019 is het onderdeel afvang en hergebruik van CO2 van 
de programmalijn CCUS van het TKI Nieuw Gas toegevoegd 
aan deze JIP-call. Het onderdeel transport en opslag van 
CO2 wordt niet door deze JIP-call ondersteund; hiervoor 
wordt naar de CCUS-studies en -pilotregeling verwezen.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Procesontwikkeling en technologie-inventarisatie van 
kansrijke procesketens voor gesloten koolstofkringlopen, 
inclusief direct air capture van CO2;

• Scheidingstechnologie voor opwaarderen van restgas-
stromen, gericht op CO- en CO2- hergebruik, inclusief 
CO2-afvang uit met zwavel, vaste stof, of zuren vervuilde 
gasstromen;

• Ontwikkeling van chemie op basis van industriële restgas-
sen;

• Doorontwikkeling, opschaling en toepassingsonderzoek 
van afvangtechnologieën voor CO2, zoals sorbents met 
een aantoonbare korte time-to-market (TRL 5 of hoger).

Opwaardering van reststromen van processen  
(water, rookgassen) 

Terugwinning van waardevolle componenten uit reststromen 
zorgt voor een besparing op grondstoffen en daarmee 
meestal op energiegebruik. Daarom is behoefte aan 
procestechnologie voor terugwinning van materialen, 
procesontwikkeling voor het sluiten van kringlopen, en 
processen voor conversie van reststromen naar materialen 
en brandstoffen. 

De onderzoeksthema’s zijn:

• Technologieontwikkeling rondom korte termijn (tot 2023) 
circulaire business cases;

• Doorontwikkeling van het terugwinnen van zouten uit 
brine stromen.

Het doel van deze innovatieprogrammalijn: 
Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe kosteneffectieve apparaten, processen en diensten inclusief 
ontwerptools en ontwerp strategieën, voor eindgebruikers in de procesindustrie, die hergebruik van rest- en 
afvalstromen maximaliseren, afvang van 5 Mton CO2 per jaar in 2030 haalbaar maken en brede toepassing 
van digitalisering in 2025 mogelijk maken, waarbij de impact van de industrie op de ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid gelijk blijft of wordt verkleind. Projecten binnen deze deelprogrammalijn zijn gericht op onderzoek 
en ontwikkeling van de volgende apparaten, processen en diensten:

Industriële symbiose 

Naast energiebesparing en CO2-emissiereductie binnen de 
hekken, zijn vaak veel grotere besparingen mogelijk door een 
integrale systeemoptimalisatie. 

De onderzoeksthema’s zijn

• Uitwerking van symbiose kansen en ontwikkeling van 
business- en organisatiemodellen voor ketensamen-
werking;

• Ontwikkeling van technologie voor industriële symbiose 
opties in industrieclusters;

• Ontwikkeling van infrastructuuroplossingen die industriële 
symbiose kosteneffectief maken.

Programmalijn 3: Circulaire grondstoffen, processen 

en producten

8 2  T K I  E n e r g i e  &  I n d u s t r i e

P r o g r a m m a l i j n  3



84  Innovatieve productie van ijzer en staal

86  Waardevolle stoffen winnen uit afvalwater

88  Inventariseren van grootschalig hergebruik 

 van hoogovengas 

92  ProLiFex: Opwaardering post consumer LDPE 

 granulaat tot hoogwaardig verpakkings-

 materiaal

94  De circulaire bestemming voor afgedankte 

 autobanden: carbon black 

95  Een zuinig alternatief voor gasreiniging met 

 actief kool

96  Lange vetzuurketens uit voedselresten 

97  Eigen grondstof zorgt voor besparing in afvalcentrale

98  Biopolymeren winnen uit waterzuiveringsslib

Projecten

Industrie 4.0 

Data-gedreven process control is een belangrijk 
onderdeel voor een industrie zonder CO2-uitstoot. 
Digitalisering van processen is daarbij een belangrijke 
enabler.

De onderzoeksthema’s zijn:

• Ontwikkeling van advanced process control voor 
energie- en grondstofbesparing;

• Ontwikkeling van monitoring systemen op plant/
site level gebruik maken van big data en AI t.b.v. 
reductie van energie gebruik, smart maintenance 
en supply chain management;

• Toepassingsonderzoek van in line sensoring en 
monitoring tools.
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Innovatieve productie van i jzer 
en staal
DEI1160014 Geïntegreerde ijzer en staal productie

Het project

Het HIsarna-productieproces voor vloeibaar ruwijzer wordt 
beschouwd als het meest veelbelovende energiezuinige 
alternatief voor het klassieke hoogovenproces. Bij Tata 
Steel in IJmuiden staat de eerste installatie ter wereld die 
dit proces op pre-industriële schaal test, in een volcontinu 
rooster met zeventig man personeel. 

Voor wie?

De hele wereld kijkt met argusogen naar deze pilot. Een 
doorbraaktechnologie als HIsarna is noodzakelijk voor de 
mondiale staalindustrie om structureel bij te dragen aan 
klimaatdoelstellingen.

Wat is nieuw?

Het HIsarna-proces is gebaseerd op twee stappen in één 
reactor: 

1. Een cycloon bovenin, waarin ijzerertspoeder smelt.

2. De smeltreductie onderin, waarin de poederkool de 
reductie verzorgt van het vloeibare ijzeroxide naar 
vloeibaar ruwijzer en de energie levert die zorgt voor 
de hoge temperaturen in de gehele reactor. De poeder-
kool bindt de zuurstof uit het ijzererts (ijzeroxide) aan 
koolstof.

De eindproducten zijn vloeibaar ruwijzer en bijna zuiver 
CO2, plus slakken. Er is slechts beperkte voorbewer-
king nodig van het ijzererts of steenkool, want het proces 
gebruikt geen kooks — wat veel energie bespaart. Ook is 
de uitstoot van zwaveloxide, stikstofoxiden en fijnstof lager 
dan via de klassieke hoogovens route. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Het doel van de pilot is om de stabiliteit en werkbaarheid 
van het proces aan te tonen, en tevens een strategie te 
ontwikkelen voor het onderhoud van de installatie. De 
installatie omvat namelijk veel nieuwe onderdelen die nog 
niet standaard bij leveranciers op de plank liggen. 

Het onderzoek is vooral gericht op een beter begrip van 
de reactorprocessen en de modellen daarvoor, op de 
specificaties van de ijzersmelt en slakken, en ook op 
innovatie van de organisatie van de volcontinue productie 
(momenteel in een vijfploegendienst).

Besparing binnen dit project

De besparing op kolen zorgt direct voor een potentiële 
energiebesparing van 20%. Het HIsarna-proces kan 
daarnaast ook biomassa in plaats van steenkolen inzetten 
(voor de benodigde koolstof). De zuivere vorm van het 
vrijkomende broeikasgas kooldioxide maakt afvangen 
voor opslag of hergebruik goed mogelijk. Hierbij wordt 
een CO2-emissiereductie van minimaal 80% bereikt.

Planning

Het project streeft naar een stabiel en betrouwbaar 
productieproces dat gedurende dit project tweemaal één 
maand volcontinu kan blijven draaien. Tot begin 2018 is 
de installatie zeven keer gestart, met een voorlopige piek 
in vier dagen productie. Het gesmolten ijzer is gebruikt in 
de staalproductie.

Looptijd

De ontwikkeling van het HIsarna proces is een langlopend 
project. Dit deel van het project, dat door TKI E&I werd 
ondersteund, liep van 1 december 2016 tot 31 december 
2018.

Volgende stap

Het doel van dit project wordt naar verwachting in 2018 
gehaald. Intussen wordt ook al gewerkt aan verdere 
opschaling, met bijvoorbeeld voorontwerpen van de 
cycloonreactor. Bewijslast voor de stabiliteit en werkbaar-
heid van het proces is noodzakelijk voor een verantwoorde 
investering voor de opschaling tot industriële schaal, met 
een factor 10 tot 15 (enkele honderden miljoenen euro).

Partners

Tata Steel Nederland Technology BV en Tata Steel 
IJmuiden BV
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HIsarna (bron: Tata)
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Waardevolle stoffen winnen uit 
afvalwater
TEEI314001 Energy efficient valoRisation of Components from Process Stream

Het project

Dit project heeft de bruikbaarheid onderzocht van verschil-
lende concepten voor terugwinnen van waardevolle 
stoffen zoals glycerol, amines, urethaan en bruikbare 
zouten uit waterige afvalstromen. Elk van die concepten 
kan gekoppeld worden aan de eigenschappen van de 
stoffen, zoals grootte van de moleculen, elektrische lading, 
kook- en kristallisatiepunten en oplosbaarheid. 

In de regel bevatten afvalwaterstromen 80% water, tot een 
zesde zouten, en enkele procenten organische stoffen 
(het kostbaarst, bijvoorbeeld oplosmiddelen). Doel van het 
project is om een gereedschap te ontwikkelen waarmee 
de eindgebruiker op grond van de eigenschappen van de 
stoffen een procedé kan selecteren dat wellicht econo-
misch haalbaar is.

Voor wie?

Innovatief terugwinnen van waardevolle stoffen is interes-
sant voor afvalwaterzuivering, en ook voor de procesin-
dustrie zelf (bijvoorbeeld zoutwinning, chloorproducenten). 
Het is juist de bedoeling van dit project om gebruikers te 
koppelen aan de juiste procedés.

Wat is nieuw?

De onderzochte procedés zoals nanofiltratie, elektrodia-
lyse, capacitieve de-ionisatie, pervaporatie, forward en 
reverse osmosis, reverse osmosis, adsorptie, ionenwis-
seling en elektroprecipitatie bevinden zich in verschillende 
stadia van ontwikkeling.

Belangrijkste punten van onderzoek

Een karakterisering van de verschillende proceswaterstro-
men leverde een eerste identificatie op van interessante 
cases. Een inventarisatie van de bruikbare technologieën 
en combinaties daarvan was gericht op het voorkómen 
van energie-intensieve fasenovergangen (verdampen) en 
op toepasbaarheid in zeer complexe mengsels. Model-
experimenten en proeven met reële proceswaterstro-
men gaven een indicatie van de technische haalbaarheid, 
waarna techno-economische analyse, verdere detaillering 
en validatie op pilot/demo-niveau de weg naar toepassing 
kunnen wijzen.

Brede toepassing

Als voldoende economisch en technisch haalbare oplos-
singen worden gevonden voor de terugwinning van 
zouten en organische componenten uit proceswaterstro-
men is in de ketens 25% energie-efficiëntieverbetering 
mogelijk en zeker 10 PJ/jaar minder energiegebruik in 
Nederland.

Looptijd

Dit project liep van 01-01-2015 tot 30-06-2018.

Volgende stappen

Het project levert naar verwachting combinaties van 
processtromen en technologieën op die in een vervolg-
stap nog drie tot vijf jaar nodig hebben tot de demonstra-
tie op industriële schaal.

Partners

Institute for Sustainable Process Technology, VITO NV, 
KWR Watercycle Research Institute, Dow, Corbion 
Purac BV, Nouryon Industrial Chemicals BV, Momentive 
Specialty Chemicals Inc., ECN part of TNO 

Met het afvalwater van de procesindustrie gaat nu nog een breed spectrum aan waardevolle grondstoffen en 
bijproducten van de processen verloren. Hergebruik van de zouten en organische componenten levert niet 
alleen een significante reductie van milieu-impact op in de keten, maar scheelt ook in kosten voor grondstoffen, 
waterzuivering en storten van het afvalslib. Waar de moeite dusverre nog niet loonde, maken innovaties het nu 
mogelijk om veel met minder energie waardevolle componenten rendabel terug te winnen. 
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Toepassing van de EFC-pilot (Eutectic Freeze Crystallisation) als scheidingstechniek van zout en water (bron: KWR)
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Inventariseren van grootschalig 
hergebruik van hoogovengas
TKITOEGT-20 Gas Treatment Revasin en Coresym

Het project

In het Revasin-project heeft een verkenning plaatsgevonden 
van de mogelijkheden om hoogovengas te reinigen en 
verschillende componenten — met name waterstof, 
koolmonoxide en kooldioxide — te scheiden en geschikt 
te maken voor hergebruik als grondstof in de chemische 
industrie. In het opvolgende Coresym-project zijn de 
routes voor omzetting van koolmonoxide onderzocht op 
technische en economische haalbaarheid en op milieu-
impact. 

Het marktvolume van geschikte producten moet daarbij 
liefst aanzienlijk groter zijn dan de omvang van de 
restgasstroom. Anders bestaat de kans dat bij introductie 
van deze processen de markt overvoerd wordt met een 
forse nieuwe productstroom, wat de markt sterk kan 
verstoren. 

Geredeneerd vanuit de beschikbaarheid van de CO in 
hoogoven gas, zijn waterstof, methanol, ethanol en nafta 
als geschikte producten geïdentificeerd.

Voor wie?

De verkende routes zijn in de eerste plaats interessant 
voor de staalindustrie, om de uitstoot van broeikasgassen 
te reduceren en tegelijk de restwaarde van vooral 
koolmonoxide anders te benutten dan in verbranding. Voor 
de bulk- en petrochemie is dit een interessante route naar 
grondstoffen omdat het hier om zeer grote hoeveelheden 
gas gaat. Als uiteindelijk reststromen uit de maatschappij 
(bijvoorbeeld CO2) ingezet worden als koolstofbron in het 
staalproces kan zelfs een circulaire route voor koolstof 
ontstaan.

Wat is nieuw?

De gebruikte basisprocessen zoals methanolsynthese en 
Fischer-Tropsch synthese worden al op industriële schaal 
toegepast, maar nog nooit op hoogovengas. De moeilijk-
heden die daarbij optreden zijn — naast de schaalgrootte 
— ook de mogelijke verontreinigingen in de gasstroom. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Elk van de routes heeft zijn eigen technologische uitdaging, 
waarbij opschaling moet zorgen voor een economisch 
rendabele business case. Als er goede vooruitgang 
wordt gemaakt, kan in 2030 de schaal van industriële 
demonstratie operationeel zijn, maar dat kost nog flink 
wat inspanningen in R&D en innovatie. Daarnaast is de 
route afhankelijk van een grote stroom waterstof. Deze 
kan op verschillende manieren geproduceerd worden 
en dat is situatie-afhankelijk. De grootste moeilijkheid is 
de schaal waarop het hoogovengas beschikbaar komt, 
waarvoor navenant hoge investeringen nodig zijn van de 
orde van een miljard euro per procesoptie.

Besparing binnen dit project

Deze route kan een vermeden CO2 uitstoot van 6 Mton 
per jaar per productielocatie opleveren.

Brede toepassing

Het uitgangspunt is dat deze route de CO valoriseert die 
in de restgassen van de staalindustrie zitten. De toepas-
sing is geschikt voor bulkchemie, die de basis vormt voor 
een breed palet aan chemische producten.

Looptijd

Dit project liep van 01-09-2013 tot 31-12-2015.

Volgende stappen

In het (Europese) Interreg project Carbon2Value 
wordt op dit moment op pilotschaal de reiniging van 
industrieel hoogovengas onderzocht. Vanaf 2019 zal het 
Steel2Chemicals project de pilot voor Fischer-Tropsch 
conversie van het CO-N2 deel van het hoogovengas 
onderzoeken. Daarnaast worden voorbereidingen 
getroffen voor de ontwikkeling van demonstratieplants.

Per ton staal ontstaat in hoogovens ongeveer twee ton zogenoemd hoogovengas: een mengsel van kooldioxide, 
koolmonoxide, stikstof en waterstof, plus nog wat andere stoffen zoals methaan. Deze gasstroom wordt 
nu vooral verbrand voor opwekking van elektriciteit. In de chemische industrie is koolmonoxide echter een 
waardevolle grondstof die, gemengd met waterstof, als synthesegas omgezet kan worden in producten. De 
uitdaging zit ‘m in het identificeren van technisch robuuste procesroutes die economisch rendabele business 
cases opleveren voor het omzetten van dergelijke enorme hoeveelheden restgassen.
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Partners

Revasin partners:
ArcelorMittal Netherlands B.V., Dow, ECN part of TNO, KEMA 
Nederland B.V., Institute for Sustainable Process Technology, 
Procede Group B.V.  

Coresym partners:
Dow, Tata Steel Europe, Arcelor Mittal Gent, Nouryon, 
Nuon, Metabolic, Rijksuniversiteit Groningen, Institute for 
Sustainable Process Technology
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Carbon2 Value Arcelor Gent
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ProLiFeX: Opwaardering post 
consumer LDPE regranulaat tot 
hoogwaardig verpakkingsmateriaal
TEEI118007 Opwaardering post-consumer LDPE regranulaat tot hoogwaardig verpakkingsmateriaal 

Het project

Om voldoende grondstof voor een circulaire 
kunststofproductieketen te hebben, is het plastic uit 
post-consumer afval als aanvoerroute essentieel. Dit 
project richt zich daarom op de plasticfoliefractie in het 
post-consumer afval. Deze fractie omvat ongeveer 30 tot 
40% van het totale kunststofafval dat wordt geproduceerd 
door consumenten, in Nederland ruwweg 95 tot 125 kton 
per jaar.

Voor wie?

Producenten en verwerkers van plastic, verpakkingsindus-
trie en afvalverwerkers.

Wat is nieuw?

Recycling van plasticfolie is technisch en organisatorisch 
zeer complex. Nieuwe folieverpakkingen worden vrijwel 
altijd uit virgin plastics gemaakt. De uitdagingen zitten 
op verschillende plekken in de waardeketen: het borgen 
van een constante aanvoer vanuit de afvalstroom, het 
verwijderen van stoorstoffen, het adequaat aanpakken 
van heterogeniteit in de nieuwe folies, en het economisch 
rendabel maken van deze recycling. Om voor deze 
uitdagingen een oplossing te vinden is samenwerking 
tussen ketenpartners cruciaal.

Belangrijkste punten van onderzoek

Doel is technologisch onderzoek naar een ultiem-
gesloten plasticfolieketen. Daarvoor is de ontwikkeling 
van een competitieve granulaatstroom van constante 
kwaliteit belangrijk, naast de ontwikkeling van een folie 
van gerecycled kunststof en ontwikkeling van circulaire 
verpakking voor consumentenproducten met een zo hoog 
mogelijk percentage gerecyclede content.

Besparing binnen dit project

Tijdens de projectperiode zal twintig ton regranulaat 
geproduceerd worden; hetgeen neerkomt op een 
CO2-besparing van 22 ton CO2-eq.

Brede toepassing in Nederland

Potentieel is dit proces toepasbaar op alle plastic uit post-
consumer afval met een omvang van 95 tot 125 kton per 
jaar.

Looptijd

Het project loopt van 01-12-2018 tot 30-4-2021.

Volgende stappen

Projectactiviteiten starten met de ontwikkeling van 
competitief regranulaat van voldoende kwaliteit voor 
folieproductie. De folies worden later ontwikkeld naar 
verpakkingen en uitvoerig getest. Het project omvat vier 
iteratieve stappen waarin eerst enkellaagsfolie wordt 
ontwikkeld; en daarna meerlaagsfolie.

Partners

Attero B.V., Dow, Oerlemans Plastics B.V., Pokon 
Naturado BV, Technische Universiteit Eindhoven, Tusti 
B.V.
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De circulaire bestemming voor 
afgedankte autobanden: carbon black
DEI1150017 Energiewinst door productie van carbon black en energie uit autobanden

Het project

Het Black Bear project draait om het ontwikkelen en 
commercialiseren van dit proces. De kern van dit procedé 
is de carbonisatie van het rubber in de autobanden: 
pyrolyse (hitte zonder zuurstof) breekt het rubber af tot olie 
(circa 35%), gas (24%), en verkoold rubber ‘char’ (41%). 
In die laatste stof zit het hoogwaardige carbon black, die 
gewonnen kan worden via een aantal vervolgstappen in 
het proces. De olie en het (gecondenseerde) pyrolysegas 
kunnen beide worden ingezet voor energieopwekking of 
voor nog hoogwaardiger toepassingen. Ook het staal in de 
autobanden wordt gerecycled.

Naast de ontwikkeling van de complete technologie tot 
een demonstratieproject ging het in dit project ook om de 
commerciële waarde. Daarvoor is het projectteam in een 
vroeg stadium bij de potentiële koper begonnen: aan welke 
specificaties moet het carbon black bij voorkeur voldoen? 
Het procedé blijkt te voldoen aan hogere specificaties dan 
bestaande procedés, is schoner (minder polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen) en bovendien circulair.  Dat 
laatste aspect wordt in deze markt steeds belangrijker.

Voor wie?

In 2016 opende de eerste fabriek voor Black Bear Carbon, 
die goed is voor verwerking van ongeveer 1 miljoen 
autobanden per jaar. Er bestaan enkele honderden types 
carbon black, met toepassingen als vulstof, grondstof of 
kleurstof, en dus elk met eigen specificaties. De koolstof 
in deze vorm wordt veel gebruikt door autobanden- en 
plasticsfabrikanten, en fungeert ook als kleurstof in bijvoor-
beeld verf en inkt.

Wat is nieuw?

Het procedé is in het lab wel al lang bekend, maar 
nooit op deze schaal toegepast in de industrie. Via een 
iteratieproces is er zowel in het lab als in de industriële 
demonstratieopstelling gewerkt aan het produceren van 
carbon black met de juiste specificaties. 

Belangrijkste punten van onderzoek

In de demo-opstelling bleek aanvankelijk snel verstopping 
van de installatie op te treden doordat het pyrolysegas te 

snel condenseerde. Dat vereiste een handige oplossing, 
zonder de lopende productie bij het bedrijf te verstoren. 
Die oplossing is gevonden en zorgt nu voor een betrouw-
bare continue productie van carbon black, in een instal-
latie die bovendien met de geproduceerde olie en gas zelf 
elektriciteit en warmte opwekt.

Besparing binnen dit project

Ten opzichte van de klassieke productiewijze bespaart 
Black Bear Carbon ongeveer 5 kilogram CO2 per kilogram 
carbon black. Daarnaast zit de besparing in het hergebruik 
van autobanden voor hoogwaardige toepassingen. 

Brede toepassing

Nu worden afgedankte autobanden — een van de 
grootste en meest problematische afvalstromen — 
vaak verbrand of gebruikt als vulmateriaal in asfalt. Met 
Black Bear Carbon kan die stroom van ongeveer 330 
miljoen stuks per jaar in de EU worden omgezet in 1,1 
miljard kilo hoogwaardige carbon black per jaar, met een 
marktwaarde van € 1,3 miljard. In de wereld bedraagt de 
marktomvang zo’n € 14 miljard.

Looptijd

Het project liep van 25 april 2015 tot 27 april 2018.

Volgende stappen

Na de succesvolle demonstratie van het procedé hebben 
de partners € 11 miljoen financiering gevonden voor 
uitbreiding van de fabriek voor carbon black. Voor de 
eerste stap over de grens verwacht Black Bear binnen een 
jaar zo’n € 25 miljoen financiering te kunnen aantrekken.

Partners

Dutch Green Carbon, Black Bear, Kargro

‘Carbon black’ is een vorm van bijna-puur koolstof met een relatief groot reactief oppervlak. Carbon black 
bestaat in verschillende vormen en is een veelgebruikte grondstof in de industrie. Carbon black wordt meestal 
gemaakt door zware aardolie onvolledig te verbranden. Het nieuw ontwikkelde Black Bear Carbon proces kan 
dat veel schoner en efficiënter. Bovendien hergebruikt dat proces de carbon black in oude autobanden, die 
voor pakweg een kwart uit carbon black bestaan. 
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Een zuinig alternatief voor 
gasreiniging met actief kool
TEEI215004 Early Adopter Project energiezuinige VOC verwijdering

Het project

In het lab heeft technologieleverancier CATO een absorbens 
gevonden dat VOS efficiënt uit biogassen blijkt te kunnen 
halen. Bovendien is het absorbens met slechts geringe 
opwarming alweer gereed voor hergebruik. Dit absorbens 
is nu getest voor de verwijdering van bijvoorbeeld het sterk 
geurende limoneen of corrosieve siloxanen, in reactoren 
bij een vergister en bij een waterzuivering. De afgevangen 
VOS komen bij de regeneratie vrij uit het absorbens en 
worden verbrand. Dit levert na verbranding geen schade-
lijke gassen op.

Voor wie?

Het proces voor gaszuivering is in eerste instantie 
gericht op de zuivering van biogas met veel verschillende 
vervuilende componenten, zoals stortgas, biogas uit 
waterzuiveringsslib of biogas bij allesvergisters, met 
debieten van enkele honderden m³ gas per uur. 

Wat is nieuw?

Toepassing van het  absorbens gasreiniging is nieuw, en 
bijzonder effectief.

Belangrijkste punten van onderzoek

De pilots zijn vooral bedoeld om de reactoren voor zowel 
het absorptieproces als de regeneratie te optimaliseren en 
op elkaar aan te passen, in samenspraak met de eindge-
bruikers. In verschillende ontwerpen zijn compacte bouw 
en veiligheid de belangrijkste aspecten. Ontwerpen zijn 
eerst getest met lucht, en daarna pas met brandbare 
gassen, al of niet aangevuld met inerte gassen om de 
absorptie van de VOS efficiënt en veilig te laten verlopen. 

Besparing binnen dit project

Het project kent een significante maar lastig te berekenen 
energie-efficiëntieverbetering ten opzichte van huidige 
technieken. De besparing op actief kool en gas is zo groot 
dat de investering in de nieuwe installatie binnen ongeveer 
drie jaar kan worden terugverdiend. Bovendien zijn de 
milieulasten een stuk lager dan bij de gaszuiveringstech-
nieken.

Brede toepassing 

Na doorontwikkeling en standaardisatie komt dit proces 
ook in beeld voor kleinere mono- of co-vergisters. De 
technologie is geschikt als voorgeschakelde techniek 
bij biogasopwaardering (tot aardgaskwaliteit) of waarbij 
het biogas wordt verbrand in een gasmotor om groene 
stroom te maken.

Looptijd

Het project liep van 27-05-2015 tot 30-04-2017.

Volgende stappen

De technologieleveranciers zijn reeds in onderhandeling 
met binnenlandse kandidaatgebruikers en verkennen de 
Europese markt, en wellicht in de toekomst ook verder 
gelegen markten.

Partners

Van de Groep en Zonen BV, CarbonOrO, CATO 
Engineering

In biogas — groen gas uit bijvoorbeeld waterslib of andere biologische resten — zitten vaak nog vluchtige 
organische stoffen (VOS) die vanwege hun geur of corrosieve werking moeten worden verwijderd. Het is nu 
gebruikelijk om dat met actief kool te doen. Actief kool absorbeert VOS goed, maar de productie kost veel 
energie en de stof is ook slecht te regenereren voor hergebruik. Dat kan zuiniger met alternatieve absorbentia.
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Lange vetzuurketens uit 
voedselresten 
DEI1160026 Energiebesparing door MCFA productie uit voedselresten in plaats van olie

Het project

Middellange vetzuurketens (MCFA) zijn grondstoffen voor 
bijvoorbeeld veevoeder of chemie die in de regel worden 
geproduceerd uit aardolie of plantaardige olie (palmolie). In 
de haven van Amsterdam verrijst een demonstratiefabriek 
die vanaf medio 2018 zo’n 1.000 ton per jaar van deze 
vetzuurketens zal produceren uit voedselresten. 

Voor wie?

Afzet zal in eerste instantie in de veevoederindustrie zijn. 
In Nederland komen in principe alle voedselresten of rest-
stoffen uit de agrarische industrie in aanmerking voor de 
productie van MCFA. Het project is interessant voor afval-
bedrijven, petro- of oleochemie, of de agrarische industrie.

Wat is nieuw?

Het ChainCraft procedé is ongeveer tien jaar geleden aan 
de Universiteit Wageningen ontdekt en is sindsdien de 
lab- en pilotfase ontstegen. Na de schaalvergroting van 
factor 500 tussen lab en pilot wordt de demofabriek op 
industriële schaal nu opnieuw een factor 500 groter. 

Het procedé kent twee fermentatiestappen, die zich beide 
afspelen in relatief milde en energiezuinige procescondi-
ties. In de eerste fase zorgen bacteriën voor afbraak van 
de voedselresten. Dat gebeurt ook bij de gebruikelijke 
biogasproductie uit organisch afval, maar in dit geval houdt 
deze eerste fermentatiestap op als de resten nog slechts 
zijn afgebroken tot korte vetzuren. Dan treedt de tweede, 
innovatieve fermentatiefase in, waarin bacteriën deze 
korte ketens opbouwen naar middellange vetzuurketens 
(MCFA: medium chain fatty acid). Deze grondstof heeft in 
veevoer een hoge toegevoegde (en dus ook economische) 
waarde, omdat deze vetzuren de darmgezondheid van 
dieren bevorderen en daarmee het gebruik van antibiotica 
voor een groot deel onnodig maken.

Belangrijkste punten van onderzoek

De opschaling naar een demonstratieproject van 
industriële schaal stelt zowel technische als economische 
eisen. Bij de technische aspecten is de innovatieve tweede 
fermentatiestap een belangrijk punt van onderzoek. 
Verder gaat het om een achttal bekende processen, die 
weliswaar bewezen zijn maar in de demoplant in een 
nieuwe samenstelling moeten worden geoptimaliseerd. 
Daarin schuilt ook een belangrijke economische 
component.

Besparing binnen dit project

Ten opzichte van de gebruikelijke MCFA-productie uit 
aardolie gebruikt deze methode ongeveer de helft van de 
energie. Ten opzichte van biogas-productie uit voedsel-
resten leidt MCFA-productie tot een hoogwaardiger 
product met een economische meerwaarde.

Looptijd

Vanaf de onderzoeksfase beloopt dit project al zo’n tien 
jaar. 

Planning

Medio 2018 start naar verwachting de demofabriek, met 
een productie van ongeveer 1000 ton MCFA per jaar. Het 
subsidieproject in de demofabriek loopt tot medio 2019.

Partners

ChainCraft 
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Eigen grondstof zorgt voor 
besparing in afvalcentrale
DEI1400002 Eigen grondstof zorgt voor besparing in afvalcentrale

Het project

In een pilotproject bij afvalverwerker AVR Duiven is de kiem 
gelegd voor het gebruik van een restproduct uit de papier-
productie als rookgasreiniging in de eigen afvalverbranding. 
Dit sorbent, dat door verbranding teruggewonnen wordt 
uit de vezels in papierslib, zorgt voor een efficiëntere afval-
verwerking en voor lagere onderhoudskosten. Het sorbent 
is inmiddels door de overheid officieel gepromoveerd van 
‘afval’ naar ‘grondstof’ en wordt nu toegepast in alle drie 
ketels van AVR Duiven. 

Voor wie?

In principe zijn alle afvalverwerkers geschikt voor toepas-
sing van dit droge sorbent. Aanwezigheid van papierslib-
verwerking op de site strekt tot aanbeveling, want dat 
spaart extra opslag of transport uit. 

Wat is nieuw?

Het was uit het laboratorium al bekend dat de kalkrijke 
fractie uit de papierslibverwerking na gecontroleerde 
verwerking geschikt kan zijn als droog sorbent in de 
rookgasreiniging. Dat gebeurt normaal met actieve kool 
of (bi-)carbonaten bij lagere temperaturen, maar deze 
bekende materialen kunnen de ketel niet beschermen 
tegen de hoogcorrosieve omstandigheden.

Belangrijkste punten van onderzoek

De pilot ging vooral over het onderzoek naar het doseren 
en dimensioneren, in drie dimensies, van de injectie van 
droog sorbent in de ‘eerste trek’ van de afvalverbrandings-
installatie en hoe het proces te optimaliseren. Aantonen 
van de verwachte rendementstoename van 5% bleek 
lastig, met apparatuur die zelf al een foutenmarge heeft 
van enkele procenten. De besparing van de operationele 
onderhoudskosten was wel gemakkelijk aantoonbaar. 

Met de informatie uit de pilot over hoe de stromingsleer in 
dit geval kon worden toegepast, alsmede het optimaliseren 
van de procescondities, bleek aanpassing van de drie 
verbrandingsketels van AVR Duiven een goede investering.

Besparing binnen dit project

Gebruik van het droge sorbent in de eerste fase van 
de afvalverwerking van restafval zorgt voor enkele 
procenten rendementsverbetering van de totale 
afvalverbranding. Daarnaast zorgt het droge sorbent 
voor betere procescondities. Daarbij worden zure gassen 
vroegtijdig geneutraliseerd, wat positieve invloed heeft op 
de emissies, de corrosie en het onderhoud. Wel neemt 
de hoeveelheid met het sorbent verdunde vliegas toe, 
dat tegen extra kosten moet worden gestort. Dat wordt 
weer ten dele gecompenseerd door verlaging van de 
hoeveelheid zouten die normaal in de nageschakelde 
rookgasreiniging worden geproduceerd.

Looptijd

Het project liep van 2015 tot 2016.

Planning

Het gebruik van het sorbent uit de papierverwerking als 
droog sorbent wordt momenteel onderzocht in meerdere 
andere afvalcentrales in Duitsland, Engeland en België. 
Ook hier worden goede resultaten gemeld.

Partners

AVR, MinPlus BV. Zowel de productiemethode als de 
toepassing van het sorbent is gepatenteerd en eigendom 
van MinPlus B.V., die de technologie samen met AVR 
ontwikkelde en toepaste.

N a a r  e e n  d u u r z a m e  e n  i n c l u s i e v e  i n d u s t r i e  9 7

C i r c u l a i r e  g r o n d s t o f f e n ,  p r o c e s s e n  e n  p r o d u c t e n



Biopolymeren winnen uit 
waterzuiveringssl ib
DEI1150011 Alginaat winnen uit waterzuiveringsslib

Het project

Waterzuivering eindigt nu in de meeste gevallen nog 
met de verbranding van het overblijvende slib. Dat levert 
weliswaar energie op, maar is ook een kostenpost. Tegelijk 
met het slib worden ook nog stoffen verbrand die nog 
bruikbaar zijn voor andere doeleinden. In een gloednieuwe 
waterzuivering in Zutphen komt in voorjaar 2019 een 
installatie gereed die ALE (alginate-like-exopolymers)  aan 
de slibkorrels gaat onttrekken. Er blijft minder slib over en 
ALE kan worden verkocht. 

Voor wie?

Nieuwe waterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn al 
gebaseerd op het Nereda®-proces, een Nederlandse 
vinding die bacteriën in korrelvorm gebruikt, in plaats van 
in vlokken. ALE-onttrekking is voor al deze installaties 
aantrekkelijk en dus is de installatie — in combinatie met 
het Nereda-proces — een potentieel exportproduct.

Wat is nieuw?

De korrels die na de Nereda-waterzuivering overblijven 
bevatten nuttige stoffen. ALE — een biopolymeer 
opgebouwd uit suikers en eiwitten — is daarvan een 
belangrijke. Bij de waterzuivering van Waterschap Rijn en 
IJssel in Zutphen wordt nu gewerkt aan een installatie die 
korrelslib produceert op zuivelrestwater en die ALE aan 
korrelslib gaat onttrekken. 

Bij de communale waterzuivering van Waterschap Vallei en 
Veluwe in Epe wordt eveneens gewerkt aan een installatie 
die ALE uit korrelslib gaat onttrekken. ALE kan bijvoorbeeld 
worden afgezet in biostimulant in de land- en tuinbouw of 
als beschermingslaag bij het uitharden van beton. 

De ALE-onttrekking draagt bij aan reductie van reststoffen, 
en daarmee aan een circulaire economie. Ook de export-
positie van Nederland als waterland wordt ermee versterkt. 
Op afzetmarkten concurreert dit product mogelijk met 
alginaat, dat nu vooral wordt gewonnen uit zeewier in de 
Zuid-Chinese Zee. Het product heeft namelijk een aantal 
eigenschappen vergelijkbaar met alginaat, en daarnaast 
ook andere nuttige eigenschappen.

Belangrijkste punten van onderzoek

De demonstratie is gericht op zowel technische als 
markttechnische facetten. De innovatieve installatie moet 
worden geoptimaliseerd voor een stabiele opbrengst van 
ALE dat voldoet aan de eisen van de afzetmarkten. De 
afzetmarkten in bouw en landbouw worden onderzocht.

Het project vereist ook bijzondere aandacht voor juridische 
facetten, omdat de huidige Europese regelgeving niet 
automatisch toestaat dat ALE uit reststoffen verhandeld 
mag worden.

Potentiële besparing

De korrelslibzuiveringsinstallatie zorgt al voor een 
energiebesparing met ongeveer 25% ten opzichte van 
zuivering met bacteriën in vlokken. De ALE-winning zorgt 
nog eens voor 30% minder slib.

Looptijd

Het project loopt van 2017 (bouw korrelslibzuivering) 
tot en met 2019 (bouw ALE-installatie, meetcampagne, 
onderzoek afzetmarkten).

Volgende stappen

Medio 2018 wordt de korrelslibinstallatie in Zutphen in 
gebruik genomen. In voorjaar 2019 volgt de installatie 
voor onttrekking van ALE. Daarna verwacht het Water-
schap Rijn en IJssel nog wel twee jaar bezig te zijn met 
het verder optimaliseren van het proces.

De ALE-extractie-installatie in Epe wordt mogelijk ook al 
in 2019 in bedrijf genomen.

Partners

De waterschappen werken samen met o.a. de 
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), 
adviesbureau RoyalHaskoningDHV en de Technische 
Universiteit Delft in een speciaal programma Het Nationaal 
Alginaat OntwikkelingsProgramma (NAOP). 
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Waterstof
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Programmalijn 4

Conversie van duurzame energie uit zon en wind naar 
waterstof en chemicaliën (bron: Mediatheek Rijksoverheid / 
fotografie: H. Roggen) 
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A) Productie van waterstof met behulp van 
duurzame elektriciteit, met name uit wind en zon.

Projecten richten zich op:

• Kostenverlaging van elektrolyse van ordergrootte 
1000-1200 €/kW nu naar ordegrootte 300-400 €/kW 
in 2030, door voorbereiding en ontwikkeling van pilot-
installaties van slimme systeemconcepten (minimaliseren 
van Balance of Plant), en verbeterde membranen en 
materialen die productie bij verhoogde druk mogelijk 
maken voor systemen in de orde van enkele tientallen 
tot honderden MW, met aandacht voor mogelijkheden 
om de componenten goedkoop en op grote schaal te 
kunnen produceren. Ook innovaties ten behoeve van 
geautomatiseerde massaproductie van elektrolysers 
(manufacturability) maken hiervan onderdeel uit;

• Het verbeteren van de levensduur en het vertragen 
van het degradatiegedrag van elektrolysers, ook onder 
dynamische belastingen, en het testen van componen-
ten van materiaalleveranciers;

• Goedkopere en/of betere zuiveringstechnologie (zoals 
gasreiniging en –opwerking) om van low-grade waterstof 
high-grade waterstof te maken.

Het doel van deze innovatieprogrammalijn:
Het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan het realiseren van 
kostenreductie voor de inzet van waterstof als energievector in verschillende toepassingen (industrie, 
mobiliteit, energiesector en gebouwde omgeving) in 2030 door het verlagen van de investeringskosten en 
operationele kosten van bestaande en nieuwe technologie en systemen voor productie, transport, opslag 
en toepassing. Projecten moeten een aanmerkelijke verbetering van kosten, efficiency en betrouwbaarheid 
mogelijk maken met een groot herhalings- en doorgroeipotentieel, zicht geven op robuuste business cases 
en expliciet rekening houden met maatschappelijke inbedding en acceptatie bij de belangrijkste stakeholders 
voor implementatie van de innovatie. De programmalijn richt zich op de volgende onderwerpen:

B) Opslag, transport en distributie van waterstof

Projecten richten zich op het gebruik van (de aardgas)
infrastructuur voor opslag, transport en distributie van 
waterstof, met een voorkeur voor ontwikkelingen die 
aandacht besteden aan de inzet van pure waterstof. Dit 
betreft de aanlanding van offshore-energieparken en de 
toepassing op het vasteland. Ook vallen hieronder projecten 
die gericht zijn op kostenverlaging van waterstofvulpun-
ten voor tankstations door technologische innovaties. 

Projecten richten zich op:

• Efficiëntere, goedkopere en robuustere waterstoftanksta-
tions, inclusief componenten die in tankstations worden 
gebruikt zoals meer robuuste en efficiëntere compres-
soren; betere en goedkopere vulslangen en vulpistolen; 
nauwkeurige debietmeters; methoden, apparatuur en 
procedures voor ijken en periodieke keuring van meters; 
en kosteneffectieve methoden en apparatuur voor (in-line) 
monitoring van waterstofkwaliteit (testen op ppm-en 
ppb-niveau van verontreinigingen);

• Ontwikkeling en testen van (nieuwe materialen voor) 
sterkere, compactere, goedkopere en lichtere water-
stoftanks en materialen voor transport van waterstof per 
truck of schip, en opslag op tankstations voor tanken op 
350 bar en 700 bar. Naast de genoemde eisen zouden 
nieuwe materialen tanken mogelijk moeten maken in een 
ruimer temperatuurgebied (–60 °C tot 100 °C). Verder is 
er specifiek voor auto’s behoefte aan optimalisatie van de 
tankgeometrie, verkleining van componenten en integra-
tie van kleppen en drukregelaars in de tank om inpassing 
in voertuigen te vereenvoudigen;

• Onderzoek naar manieren om bestaande gasnetten 
geschikt te maken voor transport en distributie van 50- 
100% waterstof;

• Opties voor grootschalig transport en opslag van 
waterstof.

Programmalijn 4: Waterstof
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104  NEXTGEN P2H2: Cost reduction industrial  

        PEM electrolyzers

106  Waterstof ter plekke maken en mengen

Projecten

C) Toepassing van waterstof in mobiliteit, 
stationaire toepassingen, en procesindustrie

Projecten richten zich op:

• Ontwikkeling van industriële processen die in schaal, 
dynamiek en qua flexibiliteit aansluiten op de productie 
van duurzame waterstof. Deze procesketens, inclusief 
opslag en conversiestappen downstream van de water-
stofproductie, moeten in samenhang met de waterstof-
productie worden ontwikkeld. Daarbij is de onderbouwing 
van business cases voor duurzame waterstof, bezien 
vanuit een ketenbenadering, van belang. Voorbeelden 
zijn waterstof voor ammoniak, en daarmee kunstmest-
productie (verduurzaming van voedsel), voor raffinage 
(verduurzaming van brandstoffen) en voor staalproduc-
tie. De projecten moeten het zwaartepunt hebben op 
de inpassing van waterstof, incl. integratieaspecten die 
daarbij een rol spelen vanuit procestechnisch oogpunt 
(o.a. warmte-integratie bij verschillende elektrolyse-
concepten, zoals Solid Oxide Electrolyse), en niet op 
nieuwe chemische processen; 

• Ontwikkeling van low-NOx waterstofbranders voor o.a. 
industriële fornuizen;

• Ontwikkeling en verbetering van brandstofcelsystemen 
voor bestelauto’s, vrachtwagens en specialty voertuigen, 
landbouw en schepen. Voorwaarde is dat Nederlandse 
spelers een positie op dit terrein hebben of deze positie 
snel kunnen innemen. Het gaat hier om ontwikkeling en 
testen van componenten en systemen en nadrukkelijk niet 
om de uitrol;

• Toepassing van waterstof in de bestaande gebouwde 
omgeving voor de invulling van de warmtevraag voor 
ruimteverwarming en warm tapwater, dan wel voor 
opwekking en opslag van decentrale elektriciteit.
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NEXTGEN P2H2: Cost reduction 
industrial  PEM electrolyzers
TEEI117003 Cost reduction industrial PEM electrolyzers

Het project

Voor de chemische industrie is elektrificatie (vervanging 
van fossiele energie door duurzame elektriciteit) één van 
de belangrijkste opties om de CO2-emissie significant te 
verlagen.

Naast emissies gerelateerd aan de opwekking van (hoge 
temperatuur) warmte, moeten ook emissies gerelateerd 
aan fossiele grondstof worden teruggebracht. Elektriciteit 
kan zowel voor warmte worden ingezet (power-to-heat) 
alsook als grondstof (power-to-x, P2X). Voor P2X ligt 
productie van waterstof door middel van elektrolyse voor 
de hand. 

De industrie heeft veel belangstelling voor duurzaam 
geproduceerde waterstof ter vervanging van de “fossiele” 
waterstof, en ook voor de productie van grondstoffen uit 
deze waterstof. Om deze productie mogelijk te maken, 
moeten de kosten van de elektrolyser echter drastisch 
worden verlaagd en de technologie flexibel inzetbaar zijn 
om een wisselend aanbod aan duurzame elektriciteit te 
kunnen opvangen. Ondanks de uitdagingen, zal de markt 
voor elektrolyse naar verwachting sterk groeien.

Voor wie?

Chemische industrie, maakindustrie (componenten en 
apparaten). 

Wat is nieuw?

In het voorgaande project FlexP2G is door partners 
Hydron en Frames een grote stap gezet met het ontwerp 
en constructie van een 50 kW stack systeem. Binnen 
dit project zal dit systeem uitvoerig getest worden om te 
kunnen komen tot verdere kostenreductie en opschaling 
van het systeem naar 1 MW. De levensduur van de 
Hydron stack zal worden getest en op basis van de 
laatste kennis en inzichten worden verbeterd. Daarnaast 
zullen ook componenten van de elektrolyser afkomstig 
van Nederlandse leveranciers worden getest. Dit biedt 
Nederlandse toeleveranciers toegang tot kennis van de 
elektrolyse technologie.

Belangrijkste punten van onderzoek

In dit project wordt een 50 kW elektrolyser systeem in 
gebruik genomen en uitvoerig getest, om verbeterpunten 
en vinden voor levensduur en opschaling. De 50 kW stack 
zal verder worden geoptimaliseerd op kosten, prestaties 
en massafabricage.

Via testen aan kleinere modelstacks wordt de relatie 
bepaald tussen (dynamische) belasting van het systeem 
en achteruitgang van de prestaties. Op basis van de 
bevindingen worden oplossingen voor verbeterde belast-
baarheid ontwikkeld.

Het project levert tenslotte ook een plan van aanpak naar 
opschaling en een demonstratieproject van de technolo-
gie op 1 MW schaal.

Besparing binnen dit project

Binnen dit project wordt een opschaling naar 50 kW 
elektrolyser vermogen behaald, met een plan voor 1 MW 
units.

Brede toepassing in Nederland

In Nederland is potentieel ruimte voor meerdere 
elektrolysers op GW schaal.

Looptijd

Het project liep van 01-11-2017 tot 31-10-2019.

Verdere plannen

De 50 kW test stack is operationeel en de levensduurt-
esten lopen.

Partners

ECN part of TNO, Frames Energy Systems B.V., Hydron 
Energy B.V.
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“Binnen dit 

project wordt een 

opschaling naar 

50 kW elektrolyser 

vermogen behaald, 

met een plan voor 

1 MW units."
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Waterstof ter plekke maken en 
mengen 
TEEI214005 Proof of Concept van HYOX technologie voor Early Adopters

Het project

Het HYOX-project concentreert zich op de meerwaarde 
van bijmengen van waterstof en zuurstof in thermische 
branders op aardgas. Het mengsel dat via de elektrolyse 
van water wordt geproduceerd doet de normale 
verbranding efficiënter verlopen. Een relatief kleine 
hoeveelheid bijmenging kan al een forse besparing op 
de fossiele brandstof betekenen. Die hoeveelheid kan 
bovendien ter plekke naar behoefte worden gemaakt, 
zonder de noodzaak van opslag. De tests met enkele 
branders moet uitzicht bieden op brede toepassing.

Voor wie?

Bijmengen kan in principe met elke brander, dus 
toepassing heeft een grote reikwijdte in vele industriële 
sectoren, en zelfs in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld 
in blokverwarming.

Wat is nieuw?

Waterstofproductie en bijmenging in verbrandingsproces-
sen zijn weliswaar bekende fenomenen, maar worden nog 
niet op industriële schaal toegepast. De combinatie van 
plaatselijke productie van H2 en O2 met elektrolyse en 
optimaliseren van branders via bijmenging is uniek. 

Belangrijkste punten van onderzoek

Bijmengen van waterstof gaat soms gepaard met 
chemische en mechanische instabiliteit, wat technische 
problemen kan veroorzaken. Daarnaast is er nog weinig 
kennis over de chemische processen die in de industriële 
praktijk optreden. Er kunnen namelijk verschillende 
katalyseprocessen ontstaan, specifiek voor het type 
verbranding, zowel in het verbrandingsproces zelf als 
in de naverbranding. Uiteindelijk is het doel een stabiele 
installatie, met stabiele besturing en voorspelbare 
besparing en uitstoot.

Besparing binnen dit project

De beoogde energiebesparing van netto 15 tot 25% 
op de fossiele brandstof (inclusief stroomverbruik) en 
de beoogde emissiereductie van NOx met 40% zijn 
in dit project, met het gebruikte formaat brander, nog 
niet gehaald. Daarvoor zijn nog nader onderzoek en 
fijnafstemming nodig.

Looptijd

Het project liep van 09-09-2014 tot 01-11-2016.

Volgende stappen

In een volgend project wordt het concept van waterstof 
bijmengen getest in andere types branders, onder 
andere in de baksteenindustrie. Bij succesvolle tests kan 
commercialisering binnen een jaar plaatsvinden.

Partners

BKS Verkoop en Advies BV, Hartevelt Stomerij BV, Hyox 
BV, Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen BV, Institute for 
Sustainable Process Technology

Waterstof is bijna een toverwoord in de duurzame energievoorziening van de toekomst. Je kan het maken (met 
elektrolyse en duurzame elektriciteit), verbranden en als grondstof gebruiken zonder emissie van broeikasgas. 
Maar die echt groene waterstof is nog niet ruim voorradig. Bijmengen van relatief kleine hoeveelheden waterstof 
kan al wel voordelen opleveren: een lagere stikstofoxide-uitstoot, netto energiebesparing en vervangen van 
aardgas door elektriciteit.
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Workshop (bron: Mediatheek Rijksoverheid) 
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Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)
TKI Energie en Industrie faciliteert innovaties 
voor een duurzame en inclusieve industrie. Deze 
innovaties zijn vaak technologisch, maar bijvoorbeeld 
ook financiële, institutionele, of sociale innovaties 
worden steeds relevanter. Onze activiteiten 
bestaan uit consortiumvorming, kennisdeling en 
het uitzetten van subsidieregelingen, naast het 
verzamelen van innovatievragen bij de industrie. Voor 
consortiumvorming en kennisdeling zijn het Institute 
for Sustainable Process Technology (ISPT) en de 
kennisinstellingen belangrijke partners. Zij zijn de 
partijen die samen met bedrijven de innovaties tot 
stand brengen. De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) ondersteunt mogelijke aanvragers 
met advies, toegang tot netwerken en informatie 
over energie-innovatie en de voorwaarden van 
subsidieregelingen.

110  GreenWedge

111  Social Acceptance of Artificial Intelligence (SAAI)

Projecten

De menselijke factor in de energietransitie 
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GreenWedge
Efficiëntere klantgesprekken over duurzame technologie

Het project

GreenWedge vindt zijn basis in beschikbaar literatuu-
ronderzoek over de factoren in de keuze- en onderhandel-
ingspsychologie en gerelateerde onderzoeksvelden. Deze 
inzichten zijn geïllustreerd met praktische voorbeelden en 
oefensituaties. Die zijn vervolgens in interviews met een 
aantal technologieleveranciers getoetst op relevantie. Op 
basis van deze inzichten is een basisformat ontwikkeld 
voor een workshop voor technologie-aanbieders. Ook dat 
format is in de praktijk getoetst. De inzichten zijn bij elkaar 
gebracht op een website die de interesse in een workshop 
en verdere training moet stimuleren.

Voor wie?

De resultaten van GreenWedge (workshops, tools en 
website) zijn voor verschillende typen technologieën 
geschikt, van broodbakmachine tot en met chemische 
productielijn, en dan vooral in het mkb. Workshops kunnen 
voor verschillende sectoren en doelgroepen worden 
ingericht. 

Wat is nieuw?

Uit een voorgaand onderzoeksproject (Green by Choice 
Green by Design) was al bekend dat kopende partijen 
niet altijd voor de duurzaamste (en bewezen) technologie 
kiezen, maar nog niet waarom dat gebeurde. Uit de 
keuze- en onderhandelingspsychologie zijn ook al wel 
beslissingsfactoren bekend, maar de toepassing van 
deze kennis op de specifieke technologiegebieden in 
de industriële energietransitie is relatief nieuw. Voor de 
verkopende partijen is het vaak verrassend dat kopers 
niet alleen op basis van investering en techniek besluiten 
nemen. Aanbieders kunnen hiermee dus nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen in het hele verkooptraject van 
hun producten.

Belangrijkste punten van onderzoek

De onderzoekers kwamen in hun onderzoek uit op negen 
factoren die de klant in en na klantgesprekken meeweegt 
in zijn besluitvorming. Die inzichten zijn voor de verkoper 
belangrijke kennis. Zo is het voor de aanbieder belangrijk 
om zijn boodschap goed in te richten: de juiste hoeveelheid 

informatie, goed aangepast aan het kennisniveau bij de 
klant, met de belangrijke informatie aan het begin en 
het eind. Het is ook belangrijk om zich te realiseren dat 
het de klant niet alleen te doen is om de financiën en 
de techniek. Andere emoties spelen ook een rol bij die 
keuze, zoals trots, schaamte, vertrouwen, verbinding en 
plezier. De aanbieder blijkt in de huidige praktijk zichzelf al 
vaak te beperken in het aanbod, terwijl ook de zuinigste 
oplossingen toch een goede kans maken.

Brede toepassing

De inzichten in de psychologie lijken goed toepasbaar in 
alle sectoren, ook in het buitenland, en zeker in Noord-
west-Europa. In andere culturen spelen wellicht andere 
normen en waarden mee.

Besparing binnen dit project

Een ruwe schatting leert dat de keuze voor de zuinigste 
technologie tientallen procenten energiebesparing kan 
opleveren, en wel voor meerdere jaren.

Looptijd

Het project liep van 15-3-2018 tot medio 2019.

Volgende stappen

De website, de tools die daarop staan en de workshops 
worden nu op verschillende manieren onder de aandacht 
van technologie-aanbieders gebracht en toegepast. 
Onder andere via de Human Capital Agenda van de 
Topsector Energie werkt GreenWedge ook aan het 
integreren van de nieuwe inzichten bij opleidingsinstituten.

Partners

ECN part of TNO, Institute for Sustainable Process 
Technology, Wageningen University & Research

Innovatie in de industrie gaat vaak via gebaande paden: aanbieders van technologie verkopen hun producten 
aan bedrijven die hun processen willen vernieuwen. Maar uit onderzoek blijkt dat bedrijven lang niet altijd 
kiezen voor de duurzaamste technologie. Daarmee laten ze energiebesparing liggen. 

GreenWedge richt zich op technologieleveranciers in het midden- en kleinbedrijf. Het project reikt vaardigheden 
aan die helpen om de duurzame  energie technologieën te presenteren, met name tijdens een klantengesprek. 
De elementen in zo’n gesprek zijn onderverdeeld in negen verschillende categorieën over elementen zoals 
de keuze van het gespreksonderwerp en het openbreken van perspectieven. Dat helpt de aanbieder om de 
zuinigste oplossing te verkopen en dat scheelt de samenleving bovendien tonnen CO2-uitstoot.
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Social  Acceptance of Art i f icial 
Intel l igence (SAAI)
De acceptatie van kunstmatige intelligentie

Het project

Binnen TKI Energie en Industrie lopen verschillende 
onderzoeksprojecten die de kracht van kunstmatige 
intelligentie in de procesindustrie aantonen. Maar er is 
nog weinig bekend waarom de acceptatie van dergelijke 
systemen hier zo beperkt is. Dat heeft waarschijnlijk te 
maken met elementen zoals angst voor banenverlies en 
voor verminderde autonomie. De vraag is of bijvoorbeeld 
een grotere transparantie en meer inzage in de werking 
van intelligente systemen hier iets aan kunnen veranderen. 
SAAI (Social Acceptance of Artificial Intelligence) is het 
project dat onderzoek doet naar de factoren die van 
belang zijn voor een soepelere toepassing van kunstmatige 
intelligentie. Doel daarvan is het op gang brengen van 
een discussie over het gebruik en de ontwikkelmethodes 
van AI-applicaties, zodat AI op verantwoorde manier een 
grotere rol kan gaan spelen in de Nederlandse industrie.

Voor wie?

Kunstmatige intelligentie is in de industrie breed toepasbaar. 
Bovendien zijn verschillende actoren beslissend voor de 
acceptatie, zoals de operators, de fabrieksmanagers of de 
directie. Uiteindelijk zullen ontwerpers en fabrikanten van 
intelligente systemen hun voordeel kunnen doen met de 
kennis over welke relevante factoren ten grondslag liggen 
aan acceptatie. 

Wat is nieuw?

Het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de 
achterliggende factoren van acceptatie van AI in 
Noordwest-Europa is pas net begonnen en volgt op de 
toenemende mogelijkheden van de techniek. In SAAI 
werkt een consortium met brede expertise: leveranciers 
van AI-toepassingen (EnergQ), onderzoekers van de 
fundamentele ontwikkeling van kwantitatieve methoden 
(Radboud Universiteit), sociale wetenschappers in 
acceptatievraagstukken en maatschappelijk verantwoord 
innoveren (WUR) en eindgebruikers (Nouryon en andere 
partners van het ISPT).

Belangrijkste punten van onderzoek

AI-toepassingen moeten in de eerste plaats betrouwbaar, 
voorspelbaar en nauwkeurig zijn. De industrie moet 
verder goed nadenken hoe ze de verantwoordelijkheid 
voor de inzet van AI-applicaties regelen. SAAI onderzoekt 
in de bestaande wetenschappelijke literatuur welke 
methodes hiervoor het best gebruikt kunnen worden, 

zodat kunstmatige intelligentie geaccepteerd wordt 
bij eindgebruikers en ontwerpers geholpen worden bij 
de implementatie van geavanceerde systemen. Die 
methodes worden vervolgens op maat ontwikkeld, om toe 
te passen in ontwikkelprocessen van de projectpartners 
en om te testen bij klanten. Vergelijking van de interventies 
kan conclusies opleveren over welke per doelgroep de 
beste zijn. De industrie staat niet alleen in deze zoektocht. 
Het project is dan ook actief in de vorig jaar opgerichte NL 
AI coalitie, om op te trekken met andere sectoren als de 
financiële sector of de gezondheidszorg.

Besparing binnen dit project

Toepassing van kunstmatige intelligentie en big data in de 
industrie heeft al aangetoond  op korte termijn energiebe-
sparingen van 5 tot 40% te kunnen realiseren.

Looptijd

Het project loopt ongeveer vier jaar (de duur van een 
promotie) en is gestart in maart 2019.

Volgende stappen

Op langere termijn is dit project bedoeld om AI versneld 
te implementeren in de Nederlandse en Noordwest-
Europese industrie. Dat zou naast energiebesparing 
ook een betere concurrentiepositie van de industrie en 
de Nederlandse AI-leveranciers opleveren. Het project 
wil ook de discussie over de inzet van AI in de industrie 
stimuleren, onder andere via dialoog, workshops en 
spelsimulaties. Dat gebeurt met maatschappelijke 
partners en kennisnetwerken uit de industrie, de IT-sector 
en netwerken van het Topsector Energieprogramma 
MVI (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren). Ook 
opleidingen zijn een belangrijke doelgroep voor de 
bevindingen.

Partners
EnergQ, Radboud Universiteit, Wageningen University 
& Research, Nouryon, Institute for Sustainable Process 
Technology

Informatietechnologie in de industrie rukt langzaam maar zeker op over de gehele fabrieksvloer. IT-systemen 
en robotica die processen kunnen voelen en meten, begrijpen, kunnen leren en actie ondernemen, doen hun 
intrede. Dat verbetert de processen en eindproducten en reduceert het energieverbruik. Maar kunstmatige 
intelligentie wordt in Noordwest-Europa nog niet zo gemakkelijk geaccepteerd als in bijvoorbeeld China of India. 
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Samen naar een 

duurzame en 

inclusieve 

industrie
Doorpakken op resultaten en uitdagingen
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Dow, Terneuzen (bron: Dow / fotografie: O. Middendorp) 
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industrie
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Missiegedreven Meerjarige Innovatie Programma’s

Komend jaar zal de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) integrale oplossingen onder-
steunen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP's) van de Topsector 
Energie beschrijven de innovatieopgaven van deze klimaatdoelen. Daarmee vormen ze de basis voor de inhoud van de MOOI-
regeling. Door systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier aan te pakken, neemt de kans op daadwerkelijke 
toepassing van innovaties toe.

Meer nog dan in het verleden wordt van de projecten een integrale aanpak verwacht. Daarom moeten meerdere bedrijven uit 
de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties uit verschillende disciplines en consortia. 
Binnen deze regeling is in 2020 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten uit de industrie.

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Met de DEI+ regeling biedt RVO.nl een ruime ondersteuning aan pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan 
CO2-emmissiereductie. In 2020 stelt de overheid 86,1 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. Relevante thema’s 
voor de industrie in deze regeling zijn:

• Energie-efficiëntie

• Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)

• CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)

• Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

www.rvo.nl/dei

 

Topsector Energiestudies Industrie

Ondernemers in de industrie die de haalbaarheid willen onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat 
kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030 kunnen gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies 
Industrie. Deze regeling ondersteunt voorbereidende studies naar een pilot- of demonstratieproject. In deze regeling is in 2020 
6 miljoen euro beschikbaar. De programmalijnen zijn:

• Programmalijn 1: Sluiting van industriële ketens

• Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

• Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

• Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

• Programmalijn 5: Overige CO2-reducerende maatregelen

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/topsector-energiestudies-industrie

RVO.nl biedt op de website een actueel overzicht van alle regelingen rond de Topsector Energie, zie www.rvo.nl/tse. 
Via de website kunt u bovendien een projectidee indienen om deze te laten toetsen op mogelijke ondersteuning.

Subsidieregelingen 

TKI Energie en Industrie faciliteert innovaties voor een duurzame en inclusieve industrie. Deze innovaties 
zijn vaak technologisch, maar bijvoorbeeld ook financiële, institutionele, of sociale innovaties worden 
steeds relevanter. Onze activiteiten bestaan uit consortiumvorming, kennisdeling en het uitzetten van 
subsidieregelingen, naast het verzamelen van innovatievragen bij de industrie. Voor consortiumvorming en 
kennisdeling zijn het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de kennisinstellingen belangrijke 
partners. Zij zijn de partijen die samen met bedrijven de innovaties tot stand brengen. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt mogelijke aanvragers met advies, toegang tot netwerken en 
informatie over energie-innovatie en de voorwaarden van subsidieregelingen.

Wat wij voor u kunnen doen
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U bent welkom 

bij TKI Energie en Industrie 

met projectideeën, voor een 

toelichting over de subsidie-

regelingen of voor een eerste 

stap naar een consortium 

met andere partijen 

Bij ISPT kunt

u kennis maken met 

de innovaties die in de 

procesindustrie worden ont-

wikkeld, en kunt u deelnemen

aan het bestaande partner-

netwerk om kennis 

uit te wisselen 

www.ispt.eu

www.topsectorenergie.
nl/tki-energie-industrie

office@tki-e-en-i.nl

Topsector Energie
TKI ENERGIE EN INDUSTRIE

Bij RVO.nl 

kunt u terecht voor 

het indienen van een 

subsidieaanvraag of voor 

advies over mogelijkheden 

van subsidie. 

www.rvo.nl/tse
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