R&D plan 2016
ECN EBI (Energiebesparing in de Industrie)
Van onderzoek naar innovatie

ECN EBI: Relevante externe ontwikkelingen
Onvoorspelbare energiemarkt: risico en kans voor industrie
• De sterk verlaagde olieprijs heeft (tijdelijk) de opmars van (schalie-)gas gestopt, maar toont
ook de blijvende onzekerheden op de markt van fossiele grondstoffen.
• De trend van toenemende afhankelijkheid van de EU energie-importen uit politiek
instabiele regio's (Midden-Oosten, Rusland), blijft bestaan.
• De energiemarkt verandert voortdurend: nieuwe energiebronnen, nieuwe spelers
betreden de markt, elektriciteitsopwekking verschuift van centraal naar decentraal.
Industrie nodig voor duurzame energietransitie
• De doelstellingen voor duurzame groei van Europa en van Nederland (Energieakkoord)
zullen alleen haalbaar zijn als de industrie aanzienlijk efficiënter omgaat met energie en
grondstoffen.
• Het huidige besparingstempo is niet toereikend en zal niet snel toenemen aangezien de
lage olieprijs resulteert in een laag economisch rendement op efficiencyinvesteringen.
• Flexibelere industriële processen zijn vereist om beter in te kunnen spelen op snelle
veranderingen op de energiemarkt, en om de grootschalige inzet van duurzame energie
mogelijk te maken.
Energietransitie nodig voor duurzame toekomst van de industrie
• De Multiple Benefit Analyse van het IEA uit 2014 bevestigt dat Energie Efficiency een hoog
innovatie- en marktpotentieel heeft, met relatief lage kosten en hoge opbrengsten.
• Nieuwe ontwikkelingen in de klimaatdiscussie (ambities VS en China in de aanloop naar de
klimaatconferentie COP21 Parijs december 2015, uitspraak Urgenda rechtszaak) kunnen op
termijn tot een CO2 prijs niveau leiden dat duurzame investeringen aantrekkelijk maakt.
• Nieuwe business modellen worden ontwikkeld voor flexibiliteit in de (duurzame)
energiesystemen.
• Industriële symbiose en 'de circulaire economie' krijgen meer aandacht als een manier om
efficiënter met energie en grondstoffen om te gaan.
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Voorbeeld van Industrial Symbiose

Relatie ECN EBI met topsector Energie (TSE) en TKI EBI (is op dit moment TKI ISPT)
ECN EBI past binnen de TKI ISPT
• Het ECN EBI programma maakt onderdeel uit van het EBI Actieplan van het
Topconsortium voor Kennis en Innovatie Institute for Sustainable Process
Technology (TKI-ISPT). Waar synergie op het gebied van kennis, technologie
en innovatie te behalen valt, worden R&D activiteiten ook uitgevoerd binnen
de kaders van andere TKI’s van de Topsector Energie (bijvoorbeeld Gas, zie
boven), de TKI Chemie, en Europese programma’s H2020.

ECN EBI draagt bij aan de strategische doelen van de topsector Energie
Het ECN EBI programma zet in op innovaties op het gebied van industriële
energiebesparing die een bijdrage moeten leveren aan het opwaarderen van
energie technologieketens en aan nieuwe bedrijvigheid (en daarmee
werkgelegenheid).
Daarnaast wordt door middel van systeemintegratie ook een betere inpassing van
hernieuwbare energie in energiesystemen nagestreefd.
Energiebesparing en systeemintegratie maken allebei deel uit van de speerpunten
van de TSE die worden ingezet om de strategische doelen te bereiken.
De Top Sector Energie (TSE) heeft bepaalde trends als belangrijk voor de
innovatieagenda geïdentificeerd. Het ECN EBI programma sluit aan bij de trends
die betrekking hebben op energiebesparing en systeemintegratie, namelijk:
• Toenemende behoefte aan oplossingen voor flexibiliteit in de
energiesystemen
• Verduurzaming van warmteprocessen
• Energie-efficiency en medegebruik van (rest)warmte
• Gebruik van de koolstofatomen van afgevangen en/of opgeslagen CO2.
.
De TSE programmalijnen beslaan de gehele innovatieketen, vanaf TRL niveau 1
(funderend energieonderzoek) tot TRL niveau 9 (exploitatie).
Het onderzoek binnen ECN EBI is voornamelijk gericht op TRL niveaus 3-6.
Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek worden onder industriële condities
verder onderzocht. Het overzicht op de volgende sheet laat de link zien tussen
ECN EBI activiteiten en de Actieplannen van TKI ISPT en TKI Gas
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•

Doelstellingen van de TKI op het gebied van EBI zijn verhoging van het
energiebesparingstempo in Nederland van 1 naar 2%, cumulatief 50 % in
2050, en versterking van de werkgelegenheid in het veld van schone, groene
energiebesparingstechnologie. Het EBI programma is gericht op de energieintensieve processing industrie en toeleverende bedrijven.

•

Het programma heeft als doel de ontwikkeling van kennis en technologie
voor kosteneffectieve energie-efficiënte componenten, systemen en
processen.

•

ECN voert zijn EBI activiteiten uit binnen drie clusters: Industriële warmte
(IH), Vloeistofscheiding & conversie (LSC), en Gasscheiding, behandeling en
conversie (GPTC). Op de volgende sheets is beschreven hoe de drie clusters
bijdragen aan de TKI ISPT programmalijnen.

•

Daarnaast is er het cluster doorsnijdende thema System Integration, waar
eind 2014 een Shared Innovation Program (SIP) “Elektrificatie van de
chemische industrie” samen met TNO van start is gegaan. De contouren van
dit programma worden op dit moment verder uitgewerkt, evenals de wijze
van samenwerking met de TSE Systeemintegratieactiviteiten.

De link tussen ECN EBI activiteiten en de Actieplannen van TKI ISPT en TKI Gas
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Enkele ECN EBI highlights 2015
De beoogde resultaten zijn een demonstratie van de robuustheid van de
technologie, een update van de techno-economische evaluatie, een levenscyclus
analyse, en een ontwerp van de technologie op grote schaal. Dit project is een
belangrijke schakel voor de demonstratie van de SEWGS technologie als platform
technologie voor CO2 afscheiding uit een synthese-gas bij verhoogde
temperatuur.

Het H2020 project STEPWISE is van start gegaan. Het 4-jarige STEPWISE project
richt zich op de decarbonisatie van de ijzer- en staalproductie: CO2 afvangst en
geologische opslag is voor deze industrie een van de weinige opties om de CO2
footprint aanzienlijk te verlagen. Het CO-rijke hoogovengas wordt gewoonlijk als
brandstof gebruikt in een elektriciteitscentrale.
Met de Sorption Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS) technologie wordt deze
brandstof omgezet in een H2+CO2 rijk mengsel. De CO2 wordt met vaste
adsorbentia afgescheiden als zuivere stroom die geschikt is voor opslag. Het H2rijke gas gaat naar de elektriciteitscentrale. Hierdoor daalt de CO2 emissie van
2 ton CO2 per ton staal naar minder dan 0.5 ton CO2 per ton staal. In het project
gaat een 1000-voudig opgeschaalde SEWGS reactor getest worden bij Swerea
Mefos (Luleå, Noord-Zweden) met gas komende van de naastgelegen hoogoven
van SSAB. De benodigde katalysatoren en adsorbentia worden op commerciële
schaal geproduceerd en getest in de pilot unit, die door de ECN Engineering
afdeling wordt ontworpen en gebouwd in samenwerking met Swerea Mefos.
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•

Succesvolle tests met HybSi pervaporatie membranen laten een heel goede
selectiviteit zien bij het ontwateren van gemengde processtromen. Dit zowel
bij de eindgebruiker binnen het Empress JIP project, maar ook bij een ander
buitenlandse bedrijf dat zeer geïnteresseerd is in deze technologie.

•

Het nieuwe type compressie warmtepomp dat in de afgelopen maanden op
de SmurfitKappa locatie in Roermond werd getest voldoet aan de
verwachtingen. De voorlopige resultaten laten een Coëfficient Of
Performance (COP) > 5 voor de productie van stoom (120°C) en warm water
zien. Dit resulteert in een energiebesparing van meer dan 50%.

•

Het TNO - ECN Shared Innovation Program (SIP) “Elektrificatie van de
chemische industrie” is van start gegaan. Dit programma ontvangt TKI
Chemie innovatiegelden, en werkt nauw samen met TSE Systeemintegratie.
Op 28 mei 2015 was de kick-off met de marktpartijen. Vertegenwoordigers
van energie- en chemiebedrijven, alsook van apparatenbouwers hebben
ideeën uitgewisseld over het gebruik van elektriciteit als duurzame energieen grondstofbron in de chemische industrie, en over de Roadmap voor
innovatie en implementatie. Een aantal van de ideeën zijn inmiddels al verder
uitgewerkt in concrete projectplannen.
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Programmalijn Industriële warmte
ECN bijdrage aan TKI programmalijn
• Ontwikkeling van een technologie portfolio aan efficiënte, kosteneffectieve
warmtepompconcepten voor het voor het opwaarderen van industriële
restwarmte (50 - 150°C) naar proceswarmte (100 - 250°C) in (petro)chemie,
raffinage, voedingsmiddelen- en papierindustrie
• Ontwikkeling technologieën voor efficiënte, kosteneffectieve warmteopslag
onder industriële condities bij hoge temperaturen (> 80°C) op basis van
fasetransformatie of thermochemische materialen
• Systeemstudies & technologie scouting
• Overall doel is de verdere ontwikkeling en ondersteuning marktintroductie (TRL
3 => TRL 7) van industriële warmtepomp- en warmteopslagconcepten.

Belangrijkste doelen programmalijn TKI
• Reductie van (fossiel) energieverbruik voor de productie en het gebruik van
industriële warmte, reductie van de energiekosten, creëren van nieuwe
marktmogelijkheden voor fabrikanten van apparatuur en verbeteren van de
energie efficiëntie van industriële processen.
Onderwerpen binnen programmalijn TKI
• Ontwikkeling en veldtesten industriële warmtepompen
• Verduurzamen warmteaanbod
• Industriële warmteopslag
• Terugwinning restwarmte uit ‘moeilijke’ stromen
• Innovatieve conversies van restwarmte
Niet-technische onderwerpen
• Opzet meerjarig warmtepompprogramma in samenspraak met
eindgebruikers en apparatenbouwers
• Verhogen betrokkenheid van de maakindustrie
• Oplijnen waardeketen voor vermarkting
• Verhogen bewustwording bij eindgebruikers
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Programmalijn Industriële warmte
(Rest)warmteaanbod

Conversies

Proceswarmte

Proceskoude

Opslag

Elektriciteit

Distributie
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Huidige focus programmalijn

R&D plan 2016

Programmalijn Industriële warmte
R&D doelen 2016
• Nieuw ontwerp van een full-scale compressiewarmtepompsysteem met als
doel hogere temperaturen tot 150°C, schaalvergroting tot 10 MW en CAPEX
reductie (€/kW) van 20%.
• Demonstreren van een COP > 2,5 voor een elektrische gedreven thermoakoestische warmtepomp op 10 kW schaal voor het produceren van stoom
van 180°C met een temperatuurlift van minimaal 50°C.
• Demonstreren van een efficiency van 25% voor een warmtegedreven
warmtetransformator op 10 kW schaal voor het opwaarderen van
restwarmte van 140°C naar 190°C.
• Labschaal demonstratie van een industriële warmteopslagsysteem op basis
van fasetransformatiematerialen met een opslagdichtheid van 300 MJ/m3 en
een vermogensdichtheid van 25 kW/m3.
• Labschaal demonstratie van een vloeistofsorptie luchtdroger waarbij de lucht
wordt ontvochtigd tot 20 gr vocht/kg lucht en de lucht met 50°C.

Belangrijkste projecten
• TKI-ISPT: Doorontwikkeling full-scale industriële compressiewarmtepomp
• TKI-ISPT: Technische haalbaarheid aantonen van elektrische thermoakoestische warmtepomp
• TKI-ISPT: Technische en economische haalbaarheid vaststellen van
restwarmte gedreven thermo-akoestische systemen
• TKI-ISPT: Ontwikkeling technisch- en economisch haalbare warmteopslag
systemen voor industriële toepassingen
• TKI-ISPT: Ontwikkeling van een droogsysteem op basis van vloeistofsorptie
voor convectieve droogprocessen.

Partners
• Bronswerk Heat Transfer, IBK, BODEC, IEE
• SmurfitKappa, AkzoNobel, Dow, Emmtec,, Unilever FrieslandCampina
• Nedmag, Perstorp, Salca, Croda,
• TNO, WUR, UT, TUD.
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Programmalijn Vloeistofscheiding & Conversie
Sleuteltechnologieën
• Membraantechnologie voor pervaporatie en damppermeatie
• Nanofiltratie en specifieke adsorptietechnologieën
• Membraanreactoren voor veresteringen en acetalisering
• Vloeistof/vloeistof extractie
• Gestructureerde reactoren voor oxidaties en hydrogeneringen
• Gestructureerde pakkingen voor intensieve massa & warmtetransport in
gas/vloeistof processen
• Hybride scheidingsprocessen
• Modulaire en flexibele concepten voor de productie van chemicaliën middels
elektriciteit

Belangrijkste doelen programmalijnen TKI
• Reductie van (fossiel) energiegebruik door onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe generatie scheidingstechnologieën als vervanging van energie
intensieve destillatie, aantonen van de industriële haalbaarheid &
demonstratie op TRL 4-5 van proces geïntensiveerde technologieën, en het
praktisch inzetbaar maken c.q. verbeteren van innovatieve procestechnologie
voor behandelen van proceswaterstromen in de chemische procesindustrie.
ECN bijdrage programmalijn
• Doel
Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve vloeistof
processen met 40% energiereductie en 10% hogere materiaalefficiency door
in 2020 in een industriële omgeving twee nieuwe technologieën
gedemonstreerd te hebben op pilot schaal (TRL6-7).
•

•

•
•

•
•

Innovatieve technologieën voor het verwijderen van water of methanol
componenten uit organische stromen (oplosmiddelen, zuren en zure media).
Innovatieve technologieën en systemen voor het terugwinnen van
waardevolle componenten uit organische stromen en industrieel
proceswater.
Innovatieve technologieën voor het verschuiven van evenwicht gelimiteerde
reacties & intensievere scheidingen (G/V, V/V)
Innovatieve technologieën voor het scheiden van koolwaterstoffen en
aromaten.
Innovatieve gestructureerde reactoren voor gas/vloeistof reacties
Systeemstudies & technologie scouting
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Programmalijn Vloeistofscheiding & Conversie
R&D doelen 2016
• Pilot demonstratie voor terugwinning van oplosmiddelen middels
pervaporatie onder industriële omstandigheden
• Productie van pervaporatie membranen met lagere kosten onder industriële
condities is aangetoond
• Ontwerp van een pilot installatie voor CO2 absorptie middels gestructureerde
pakkingen
• Validatie van de geselecteerde techniek met modelmengsels voor twee
proceswaterstromen op labschaal
• Technische haalbaarheid voor het selectief verwijderen van een bepaalde
component uit de gedefinieerde waterstroom is aangetoond
• Identificeren van nieuwe toepassingen en energiebesparingspotentieel voor
hybride nanofiltratie membranen.

Belangrijkste projecten
• TKI ISPT Procesontwerp en indicatie van OPEX en CAPEX van continue
processing van bier en melkzuur
• TKI ISPT Kostenreductie en kwaliteitsverbetering hybride silica membranen
voor pervaporatie
• TKI ISPT Ontwikkeling en demonstratie van gestructureerde systemen voor
efficiëntere absorptie en destillatie onder industriële condities
• TKI ISPT Opschaling en demonstratie van reactieve pervaporatie
• TKI ISPT Ontwikkeling van kosteneffectieve hybride membranen voor
nanofiltratie van organische oplosmiddelen
• TKI ISPT Ontwikkeling van energie efficiënte technologieën voor de winning
van zouten en koolwaterstoffen uit proces- en afvalwater.

Belangrijkste partners
• KWR, Dow, Akzo Nobel, Corbion, Evodos, Hexion,
• Pervatech, Philips, Shell, UTwente, Sabic, Huntsman, DSM, Solsep
• Arkema, Pentair, VITO
• Wijbenga, Technip, Vatherus

10

R&D plan 2016

Programmalijn Gasscheiding, behandeling en conversie
Sleuteltechnologieën

Belangrijkste doelen programmalijn TKI
• Verhoging van energie-efficiëntie van geselecteerde gas fase reacties en
gasscheidingen met 30%
• 40% reductie van de uitstoot van gassen met een calorische waarde
• Verhoging van de materiaal efficiëntie van geselecteerde processen met 10
procentpunt
• Verlaging van de CO2 uitstoot van de energie intensieve industrie met
minimaal 50%.

Geavanceerde adsorbens
technologieën

Toepassingen bij lage temperatuur
≤ 150 ⁰C

Geavanceerde membraan
technologieën

ECN bijdrage programmalijn
• Doel
Twee technologieën gedemonstreerd op pilot schaal in een industriële
omgeving en beschikbaar voor licentiering in 2017.
.
• Ontwikkeling van vaste sorbentia voor de verwijdering van CO2 en zwavelcomponenten uit biogas en aardgas
• Ontwikkeling membraanreactortechnologie voor gedecentraliseerde
waterstofproductie
• Ontwikkeling van sorptiereactortechnologie voor verminderde CO2 uitstoot
in staal, chemie en raffinage industrie
• Ontwikkeling van processen voor gecontroleerde oxidatie in de chemische
proces- en staalindustrie middels chemical looping
• Omzetting van CO2 houdende stromen naar hogere koolwaterstoffen
• Systeemstudies naar optimale gasscheidingsprocessen.
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Toepassingen bij hoge
temperatuur ≥ 300 ⁰C
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Programmalijn Gasscheiding, behandeling en conversie
Grondstoffen

Biomassa

Efficiënt gebruik van
grondstoffen en energie

FOCUS programmalijn
Zuivering, scheiding
en omzetting

Producten en markten
Waterstof

Methaan

Waterstof
uit elektrolyse
Ammonia

Biogas
Methanol

Industriële
reststromen

DME

Aardgas
Hergebruik van
nevenproducten

CO2 afvangst
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Propeen
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Programmalijn Gasscheiding, behandeling en conversie
Belangrijkste projecten
• TKI ISPT: Methaan platform
– Ontwikkeling van een energie-efficiënte technologie, op basis van met
een polyamine geïmpregneerd poreuze deeltjes, voor de zuivering van
methaan afkomstig uit biogas of aardgas.
– Bepaling van en benchmarking tegen concurrerende technologieën.
• EU-FP7 ASCENT:
Nieuwe sorptiematerialen voor hoge temperatuur sorption enhanced shift
(SEWGS) in fluidized bed reactor.
• Horizon2020 STEPWISE
Decarbonisatie van de staalindustrie middels reactieve adsorptietechnologie
met een on-site pilotinstallatie
• TKI ISPT: INDIP
Membraanreactortechnologie voor efficiënte waterstofproductie
• TKI-Gas: Flex P2G
Flexibele en effectieve productie van methaan uit CO2 en hernieuwbare
waterstof

R&D doelen 2016
• Ontwerp van een pilot installatie voor het verwijderen van CO2 uit
hoogovengas middels de ECN-SEWGS technologie
• Facilitering van industriële schaal productie van katalysatoren en adsorbentia
die onder werkelijk omstandigheden op pilot schaal getest gaan worden
• Experimentele onderbouwing van de haalbaarheid van het vervangen van
aardgas door een hernieuwbare bron als voedingsstroom voor de synthese
van bulk chemicaliën zoals methanol, DME of propeen
• Experimentele demonstratie van de sorptie gepromote omzetting van CO2 en
H2 naar methaan op bench-scale
• Demonstratie van de robuustheid van een waterstof scheidings-membraan
tot een temperatuur van 575 °C
• Mechanisch ontwerp voor een membraanreactor voor de productie van
waterstof (5 Nm3/uur), gebaseerd op een full-scale ontwerp.

Belangrijkste Nederlandse partners

Geselecteerde buitenlandse partners

•
•
•
•
•

•
•
•

Frames, Shell, Procede, UT
Array Industries, TU/e,
Kisuma, Tata,
Galvano Hengelo, Petrogas
Hanze Hogeschool
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Johnson Matthey, Calix, ENEA, Sintef
SSAB, MEFOS, Politechnico di Milano
Kinetics Technology, Air Liquide

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sigrid Bollwerk
Program Development Manager ECN Energie Efficiency

tel. 088-515 4694
e-mail: bollwerk@ecn.nl
ECN-F--15-017

