Concept R&D plan 2017
ECN E&I (Energie en Industrie)
Van onderzoek naar innovatie

Context

ECN’s onderzoek en ontwikkeling binnen de topsector Energie
Externe ontwikkelingen
Lage olieprijs heeft industrie op achterstand gezet
• De inmiddels al jaren erg lage olieprijs heeft niet alleen (tijdelijk) de
opmars van (schalie-)gas gestopt, maar heeft ook geleid tot het
achterblijven van investeringen in industriële energie efficiency
maatregelen.
• De afhankelijkheid van energie-importen uit politiek instabiele regio's
(Midden-Oosten, Rusland) is daardoor toegenomen, terwijl de oliemarkt
erg onzeker blijft.
• De energiemarkt verandert in hoog tempo: nieuwe energiebronnen,
nieuwe spelers betreden de markt, elektriciteitsopwekking verschuift van
centraal naar decentraal. Maar door de extreem lage olieprijs wordt in de
industrie nog weinig gebruik gemaakt van nieuwe duurzamere
energiebronnen.
EU en NL energie- en klimaatbeleid: CO2 emissies worden aangepakt
• Het Energie Strategie plan van de EU zorgt de komende jaren voor zowel
een aanscherping van de doelstellingen (met name op het gebied van
energie- en grondstof efficiency en klimaat) als ook een verbetering van
het instrumentarium (meer middelen, maar ook ingrepen in de
emissiehandel voor een stabiele hoge CO2 prijs).
• De evaluatie van het Nl Energieakkoord laat zien dat we zelfs de huidige
doelstellingen niet halen. Daarnaast legt de Urgenda uitspraak extra druk
op een snelle en significante verlaging van de CO2 emissies. De Nl
overheid heeft aangekondigd dat er extra maatregelen zullen worden
genomen, ook voor de industrie.

Innovatie voor duurzame toekomst van de industrie komt niet vanzelf
• Nieuwe business modellen en flexibelere industriële processen zijn nodig om
beter in te kunnen spelen op snelle veranderingen op de energiemarkt, en om
de grootschalige inzet van duurzame energie mogelijk te maken.
• Hetzelfde geldt voor het sluiten van kringlopen (‘circulaire economie’), een
belangrijke stap om efficiënter met energie en grondstoffen om te gaan, en om
de CO2 uitstoot effectief te verlagen.
• Op korte/middellange termijn is energiebesparing de belangrijkste optie,
bijvoorbeeld door op grote schaal restwarmte nuttig in te zetten. Met de inzet
van warmtepompen kan ca 70 PJ worden bespaard.
• ECN speelt al goed in op al deze ontwikkelingen, zoals op de volgende sheets
wordt getoond, maar constateert dat de industrie veelal nog afwacht.
Duidelijkheid over de CO2 prijs (zoals door de industrie zelf gevraagd!) en meer
financieringsmogelijkheden voor langjarig onderzoek zijn nodig om belangrijke
ontwikkelingen door te kunnen zetten.
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Context

ECN’s onderzoek en ontwikkeling binnen de topsector Energie
Highlights
Twee H2020 projecten verworven in 2016
ECN E&I heeft in 2016 twee grote H2020 projecten binnengehaald:
In het FLEDGED project zal een proces voor dimethylether (DME) uit biomassa worden
ontwikkeld, waarbij tegelijkertijd overschotten van hernieuwbare elektriciteit in een
hoogwaardige vloeibare brandstof worden omgezet.
Het FReSMe project (“From Residual Steel gases to Methanol”) zal uit restgassen methanol
produceren, dat vervolgens als brandstof voor de scheepvaart zal worden ingezet.

Wereldwijde belangstelling voor HybSi technologie
Verschillende bedrijven uit Azië, Finland en Nederland tonen interesse in de ECN HybSi
membranen voor toepassingen zoals dehydratie van glycol (gebruikt voor aardgas zuivering),
zuren en organische mengsels. Onderhandelingen over licenties zijn gaande.
Naast de twee bestaande licentiehouders voor HybSi membranen, Pervatech and CTI, heeft
Hitachi Zosen een licentie genomen op ECN’s geavanceerder module concept voor
pervaporatie en damppermeatie.

STEPWISE werkt Internationaal als baken
Het H2020-STEPWISE project, gestart in 2015 en gericht op het verminderen van de carbon
footprint van de staalindustrie, is goed van start gegaan en blijft veel aandacht trekken,
zowel in de media alsook bij bedrijven binnen en buiten Nederland.

Elektrificatie Whitepaper enthousiast ontvangen
In mei 2016 werd de VoltaChem Whitepaper 'Empowering de chemische industrie - Kansen
voor elektrificatie' gepubliceerd. De Whitepaper is enthousiast ontvangen door de diverse
stakeholders; ook relevante media (bijvoorbeeld NetNL) hebben dit opgepakt.

Nieuw model berekent marktpotentieel van industriële warmtetechnologie binnen EU
landen
Een model is ontwikkeld dat in staat is om de warmtevraag en de afvalwarmte van
industriële processen per proces te berekenen, per sector, per land, of de EU-28. Dit model
is gebaseerd op de productie statistieken van de EU, gecombineerd met warmte
kenmerken van de afzonderlijke productieprocessen. De tool is in staat om effecten van
veranderingen in de productie statistieken of in nieuwe processen door te vertalen naar
nieuwe warmtegegevens.

Elektrificatie projecten Power-to-Ammonia (P2A) & ELECTRE van start
Binnen het project P2A onderzoekt ECN verschillende routes voor de productie van ammoniak
voor Nuon (als koolstofvrije brandstof) en Stedin (voor energieopslag). Dit moet tot een R&DRoadmap leiden voor technologieën die geschikt zijn voor Power–to-Ammonia productie.
Het ELECTRE project richt zich op levensduur testen van elektrolyser-componenten. Dit met
het oog op duurzame waterstofproductie in de industrie. Een elektrolyser test station is
ontworpen en wordt in het derde kwartaal 2016 gebouwd.
Beide projecten kregen veel aandacht van de industrie en de media.

Innovatie zorgt voor significante efficiency verbetering van TA warmtepomp
Een nieuwe methode voor de reductie van convectieve warmteverliezen in thermo
akoestische systemen is ontwikkeld en succesvol getest. Deze methode reduceert de
warmteverliezen met meer dan 50%. Met de nieuwe aanpak worden meerdere
warmteverlies mechanismen tegelijk onderdrukt. Bovendien wordt het akoestische gedrag
verbeterd. De octrooieerbaarheid van de methode wordt onderzocht.
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ECN E&I binnen de TKI E&I (Energie & Industrie)

ECN E&I past binnen de TKI E&I
Het ECN E&I programma sluit aan bij de visie van de TKI E&I, namelijk “ innovaties
die de industrie in staat stellen om een cruciale rol in de energietransitie te
spelen, en tevens bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid (en daarmee
werkgelegenheid)”.
In 2050 zal de rol van de industrie worden gekenmerkt door:
Geen netto CO2 uitstoot
Maximaal efficiënte omzetting van grondstoffen en energie in producten
Gebruiker van hernieuwbare energie
Onderdeel van de circulaire economie.
Op basis van deze visie zijn dit de TKI E&I hoofdlijnen voor onderzoek en
ontwikkeling:
• 1. Warmte: vermindering van het warmtegebruik via energie efficiency en
procesvernieuwing.
• 2. Systeemintegratie: verregaande elektrificatie om de inzet van
hernieuwbare energie mogelijk te maken.
• 3. Circulariteit: het sluiten van kringlopen.
Dit is nog niet vertaald in een nieuwe programmastructuur. Die wordt op dit
moment ontwikkeld, waarbij ECN en andere stakeholders nauw betrokken zijn.

ECN E&I draagt bij aan de strategische doelen van de topsector Energie
Het ECN E&I programma zet in op innovaties die de energiehuishouding van de
industrie in de komende jaren significant duurzamer moeten maken: doel is
(minstens) 2% energiebesparing per jaar, vervanging fossiele energie /
grondstoffen door duurzame alternatieven waardoor de netto CO2 uitstoot op
termijn naar nul kan gaan, ontwikkelen van elektrificatie opties om de industrie in
staat te stellen om op grote schaal duurzame elektriciteit in te zetten, en dat alles
op een manier die tot nieuwe bedrijvigheid leidt.
Het ECN E&I programma past binnen onderstaande trends die de Top Sector
Energie (TSE) als belangrijk voor de innovatieagenda heeft geïdentificeerd :
• 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 E&I is voornamelijk gericht op TRL niveaus 3-6.
Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek worden onder industriële condities
verder onderzocht.
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 verderop), de Topsector Chemie, en
Europese programma’s H2020.
Op de volgende sheets is beschreven hoe de ECN E&I activiteiten bijdragen aan de
TKI E&I programmalijnen.

ECN voert zijn E&I activiteiten uit binnen drie clusters/ programmalijnen:
Industriële warmte (IH), Vloeistofscheiding & conversie (LSC), en Gasscheiding,
behandeling en conversie (GPTC). Daarnaast is er de cluster doorsnijdende
programmalijn Industriële Integratie van Duurzame Elektriciteit (IIRE), waar o.a.
het Shared Innovation Program (SIP) “Elektrificatie van de chemische industrie”
onder de naam Voltachem samen met TNO wordt uitgevoerd.
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Context

Het ECN E&I programma binnen TKI E&I, TKI GAS en TKI Chemie
De doelstellingen van het ECN E&I programma zijn vastgesteld in overeenstemming met de KIA 2016-2020. In de
beschrijvingen per programmalijn is dit weergegeven.
In onderstaand overzicht wordt getoond hoe het ECI E&I aansluit bij de TKI E&I.
TKI E&I R&D Lines (voorlopig)

ECN E&I R&D Lines

1 Warmte
1.a. Warmtemanipulatie en –opslag

Industriële warmte (IH)

1.b. Efficiënte Productopwerking

Vloeistofscheiding & conversie (LSC)
Gasscheiding, behandeling en conversie (GPTC)

2 Systeemintegratie

Industriële Integratie van Duurzame Elektriciteit (IIRE)

3 Circulariteit

Vloeistofscheiding & conversie (LSC)
Gasscheiding, behandeling en conversie (GPTC)

De ECN E&I programmalijn “Gasscheiding, behandeling en conversie (GPTC)” draagt daarnaast ook bij aan de
TKI GAS programmalijnen Groen gas vergisting, Groen gas vergassing en CCUS.
De ECN E&I programmalijn “Industriële Integratie van Duurzame Elektriciteit (IIRE)” werkt in het kader van het
Shared Innovation program Voltachem (Elektrificatie van de chemische industrie) nauw samen met de Topsector
Chemie programmalijn “ Chemical Conversion, Process Technology and Synthesis”. Tot en met 2016 zijn hiervoor
innovatiegelden beschikbaar. Zie verder op p. 15.
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Programmalijn Industriële warmte
(Rest)warmte aanbod

Conversies

Proceswarmte

Proceskoude

Opslag

Elektriciteit

Distributie

Huidige focus programmalijn
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Programmalijn Industriële warmte
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

ECN bijdrage aan TKI programmalijn
• Ontwikkeling van een technologie portfolio aan efficiënte, kosteneffectieve
warmtepompconcepten 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 warmteopslag
concepten.
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Programmalijn Industriële warmte
Belangrijkste projecten
• TKI: Ontwikkeling industriële compressiewarmtepomp voor hoge
temperatuur warmtelevering (150°C).
• TKI: Technische haalbaarheid aantonen van elektrische thermoakoestische warmtepomp voor warmtelevering tot 180°C.
• TKI: Technische en economische haalbaarheid vaststellen van
restwarmte gedreven thermo-akoestische systemen.
• TKI: Ontwikkeling technisch- en economisch haalbare warmteopslag
systemen voor industriële toepassingen.
• TKI: Ontwikkeling van een droogsysteem op basis van vloeistofsorptie
voor convectieve droogprocessen.

Belangrijkste partners
• Bronswerk Heat Transfer, IBK, BODEC, IEE, IFtechnology
• SmurfitKappa, AkzoNobel, Dow, Emmtec, FrieslandCampina,
Heineken, Bavaria, Warmtebedrijf Rotterdam, Huntsman, DSM,
LambWeston Meijer
• Nedmag, Perstorp, Salca, Croda,
• TNO, WUR, UT, TUD.

R&D doelen 2017
• Realisatie & testen van een 200 kW prototype compressie
warmtepomp, geschikt voor warmtelevering tot temperaturen van
150°C, met temperatuurliften > 50°C en een rendement van 60% van
het theoretisch maximum (Carnot).
• Demonstreren van een COP > 2,5 voor een elektrische gedreven
thermo-akoestische warmtepomp op 10 kW schaal voor het produceren
van stoom van 180°C met een temperatuurlift van minimaal 50°C.
• Demonstreren van hoge temperatuurlevering (> 160 °C) door een
thermo-akoestische warmtepomp, gebruikmakend van een in
temperatuur dalende restwarmtebron met een rendement > 50% van
het theoretisch maximum (Carnot).
• Realisatie & testen van een op PCM gebaseerd warmteopslagsysteem
op schaalgrootte van 500 MJ, volume van 2m 3. Dit systeem bevat een
stabiel PCM materiaal met een opslagdichtheid van >250 MJ/m 3 in het
temperatuurgebied van 90-150°C. De prestatiemetingen van de
testinstallatie tonen aan dat warmte tegen concurrerende kosten kan
worden geleverd, typisch 10 €/GJ.
• Aantonen van technische en economische haalbaarheid van een
vloeistofsorptie luchtdroger op basis van gemeten technische prestaties
in het lab en een full-scale kostenschatting, leidend tot een
terugverdientijd < 5 jaar.
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Programmalijn Vloeistofscheiding & Conversie
Grondstoffen

Efficiënt gebruik van
grondstoffen en energie

FOCUS programmalijn
Industriële
processtromen

Scheiding
& omzetting

Producten en markten
Oplosmiddelen

Metalen & mineralen

Zuren & basen

Esters
Urban mining
Aromaten

Fijn chemicaliën

Suikers & Lignine

Biomassa
Schoon Water

Hergebruik van
nevenproducten
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Nieuwe processen,
materialen & systemen
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Programmalijn Vloeistofscheiding & Conversie
Sleuteltechnologieën
• Membraantechnologie voor pervaporatie, damppermeatie en nanofiltratie
• Specifieke adsorptie en ion selectieve technologieën
• Membraanreactoren voor veresteringen en acetalisering
• Gestructureerde apparaten voor intensieve massa & warmtetransport in
gas/vloeistof processen

Belangrijkste doelen programmalijnen TKI Energie & Industrie
• Reductie van (fossiel) energiegebruik door onderzoek aan 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 en het terugwinnen van
waardevolle componenten in de chemische procesindustrie.
ECN bijdrage programmalijn
• Doel:
Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve vloeistof
behandelingsprocessen leidend tot 40% energiereductie en 10% hogere
materiaalefficiency door in 2020 in een industriële omgeving twee nieuwe
technologieën gedemonstreerd te hebben op pilot schaal (TRL 6-7).
We dragen bij aan verdere ontwikkeling, opschaling en implementatie van:
• Innovatieve scheidingstechnologieën voor het verwijderen van water of
methanol uit organische stromen (oplosmiddelen, zuren en zure media).
• Innovatieve technologieën en systemen voor het terugwinnen van
waardevolle componenten uit organische processtromen en industrieel
proceswater.
• Innovatieve technologieën voor het verschuiven van evenwicht gelimiteerde
reacties & intensievere scheidingen (gas/vloeistof, vloeistof/vloeistof)
• Innovatieve technologieën voor het scheiden van koolwaterstoffen en
aromaten.
• Innovatieve gestructureerde reactoren voor gas/vloeistof reacties
• Nieuwe processen o.a. via systeemstudies & technologie scouting
11

R&D plan 2017

Programmalijn Vloeistofscheiding & Conversie
Belangrijkste projecten
• TKI Energy & Industrie Kostenreductie en kwaliteitsverbetering hybride silica
membranen en systemen voor pervaporatie
• TKI Energy & Industrie Ontwikkeling en demonstratie van gestructureerde
systemen voor efficiëntere absorptie en destillatie onder industriële condities
• TKI Energy & Industrie Ontwikkeling van kosteneffectieve hybride
membranen voor nanofiltratie van organische oplosmiddelen
• TKI Energy & Industrie Ontwikkeling van energie efficiënte technologieën
voor de winning van zouten en koolwaterstoffen uit proces- en afvalwater

R&D doelen 2017
• Demonstreren van een stabiele operatie van hybride silica
membraansystemen op pilotschaal onder industriële omstandigheden voor
minimaal 1000 uur voor de terugwinning van oplosmiddelen middels
pervaporatie
• Productie van pervaporatie membraan elementen met 40% lagere kosten
onder industriële condities is aangetoond
• Demonstreren van een HETP van 25-30cm voor CO2 absorptie middels
gestructureerde pakkingen op pilotschaal
• Technische en economische haalbaarheid voor het selectief verwijderen van
zout en/of organische componenten uit gedefinieerde waterstromen is
aangetoond
• Vaststellen van de meest veelbelovende technologieën voor de pilot test
inclusief pilottestplan voor het verwijderen van waardevolle componenten
uit proceswater
• Identificeren van nieuwe toepassingen en energiebesparingspotentieel voor
hybride nanofiltratie membranen

Belangrijkste Nederlandse partners
• KWR, Dow, Akzo Nobel, Corbion, Hexion
• Pervatech, CoorsTek Netherland, Van Ganzewinkel
• Shell, UTwente, Sabic, Huntsman, Solsep
• Wijbenga, Technip

Belangrijkste buitenlandse partners
• VITO, Vatherus
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Programmalijn Gasscheiding, behandeling en conversie
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

Sleuteltechnologieën
•
•
•
•

ECN bijdrage programmalijn
• Doel
Twee technologieën gedemonstreerd op pilot schaal in een industriële
omgeving en beschikbaar voor licentiering in 2020.
.
• Ontwikkeling van sorptiereactortechnologie voor verminderde CO2
uitstoot in staal, chemie en raffinage industrie. ECN heeft een sleutel
technologie met een CO2 uitstoot reductie potentieel van de energie
intensieve industrie van minimaal 6Mton/y
• Ontwikkeling van vaste sorbentia voor de verwijdering van CO2 en
zwavel-componenten uit biogas en aardgas.
• Ontwikkeling membraanreactortechnologie voor waterstofproductie
• Omzetting van CO en CO2 houdende stromen naar chemicaliën en
transportbrandstoffen.
• Systeemstudies naar optimale gasscheidingsprocessen

Vaste sorbentia met functionele amine groepen
CO2 afvangst technologie met gebruik van hydrotalcieten.
Proces geïntegreerde technologieën voor de conversie van syngas
naar chemicaliën en brandstoffen
Membraantechnologie gebaseerd op gedragen palladium
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Programmalijn Gasscheiding, behandeling en conversie
Belangrijkste projecten
• TKI ISPT CASper:
H2S verwijdering uit aardgas
• 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
• Horizon2020 FLEDGED:
Synthese van dimethelether vanuit vergaste afvalstromen en biomassa
• Horizon2020 FReSMe:
On-site methanol synthese demonstratie vanuit hoogovengas

Belangrijkste Nederlandse partners
• Frames, Shell, UT
• Array Industries, TU/e,
• Kisuma, Tata
• Galvano Hengelo, Petrogas
• Hanze Hogeschool

R&D doelen 2017
• Bepaling toepasbaarheid van gedragen amines voor het verwijderen
van H2S uit (aard)gas
• Oplevering en ingebruikname pilot installatie voor het verwijderen van
CO2 uit hoogovengas middels de ECN-SEWGS technologie
• Eerste aanzet tot ontwerp van geïntegreerde staal en methanol
productie
• Protocol bepaald om hoogovengas geschikt te maken voor methanol
synthese
• Selectie katalysator – adsorbent combinatie voor de productie van
dimethylether uit vergaste biomassa.

Geselecteerde buitenlandse partners
• Johnson Matthey, Calix, ENEA, Sintef
• SSAB, MEFOS, Politechnico di Milano
• Kinetics Technology, Air Liquide
• CRI, Stena
• Amec Foster Wheeler
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Programmalijn Industriële Integratie van Duurzame Elektriciteit (IIRE)
Sleuteltechnologieën
• Elektrolysers voor duurzame waterstofproductie
• Technologieën voor omzetting van duurzame waterstof in brandstoffen en
chemicaliën
• Technologieën voor directe elektrische verwarming, elektrische
warmtepompen en hoge temperatuur warmte opslag
• Flexibele multifunctionele Power2Heat technologieën

Belangrijkste doelen programmalijnen TKI
• Ontwikkeling van een technologie en kennisportfolio van elektrisch
aangedreven ‘demandside’ opties voor de procesindustrie en stimulering van
de implementatie als middel tot verduurzaming
• Versteviging rol processing industrie in duurzame NL energiehuishouding
ECN bijdrage programmalijn
• Doel
Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van flexibele en goedkope
industriële processen om bij te dragen tot de stabilisering van fluctuerende
elektriciteitsvoorziening door in 2018 twee technologieën, die voldoen aan
de technologische en economische eisen, klaar te hebben voor pilottesten

We dragen bij aan verdere ontwikkeling, opschaling en implementatie van:
• Innovatieve technologieën voor de integratie van hernieuwbare elektriciteit
in elektrochemische productie van chemicaliën
• Power2Chemicals en Gas: innovatieve processen voor de productie van
chemicaliën en brandstof uit CO2 en duurzaam geproduceerde H2
• Power2Heat: omzetten van duurzame elektriciteit in flexibele warmte
• Kleinschalige modulaire elektrisch aangedreven conversietechnologie
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Programmalijn Industriele Integratie van Duurzame Elektriciteit
R&D doelen 2017
• Electrolyser test-station operationeel & levensduur testprotocollen voor PEM
electrolyzers vastgelegd
• Belangrijkste verouderingsfactoren voor de electrolyzer technologie
experimenteel vastgesteld
• TRL4 demonstratie van een flexibel DME proces onder relevante condities
(0,25 kg/u)
• Concept plan voor uitrol elektrolysers in de staal & kunstmest industrie
• Kwantificatie van de potentiele bijdrage die flexibele industriële WKK biedt in
het balanceren van het elektriciteitsnet onder het toenemend aandeel
duurzame opwekking en selectie van technologie opties die deze
flexibilisering technisch en economisch haalbaar maken.

Belangrijkste projecten
• TKI Systeemintegratie Robuuste PEM elektrolysers voor duurzame waterstof
productie
• TKI Energy & Industrie Technische en economische evaluatie van DME
productie uit CO2 en duurzaam waterstof
• TKI Energy & Industrie Ontwikkeling en technische evaluatie van vier routes
voor elektrische activering van moleculen naar CO en ammoniak
• TKI Systeemintegratie studies Haalbaarheidstudie Wind op zee naar
waterstof mobiliteit
• TKI Systeemintegratie studies Haalbaarheidstudie flexibele conversie van
duurzaam waterstof naar ureum, gecombineerd met CO2 afvangst.
• H2020-FCH Flexibele waterstof productie middels elektrolyse met on-site
demonstratie in de staalindustrie

VoltaChem
Veel van de genoemde activiteiten zijn in het kader van het VoltaChem opgezet,
een zg. Shared Innovation program met TNO, ECN en marktpartijen, waarvoor via
de Topsector Chemie in 2014 t/m 2016 innovatiegelden beschikbaar waren
gesteld.
Inmiddels is VoltaChem goed op stoom en een begrip in de markt, en steeds meer
partijen sluiten zich aan. Op dit moment wordt er een Business Plan ontwikkeld en
er wordt getracht om via Interreg gelden een groot Europees samenwerkingsverband op te zetten. De eerste horde daarvoor is al genomen, maar de
benodigde additionele financiering is nog niet zeker.
Het geplande overleg tussen Topsectoren Energie en Chemie moet meer
duidelijkheid brengen over de continuering van structurele financiële
ondersteuning na 2016.

Belangrijkste partners
• TNO, ProtonVentures, AEB, ChemCom Industries B.V.
• Dow, AkzoNobel, DIFFER, ArcelorMittal, OCI, UT, TUe
• TechMaCon, HyGro, EnergyValley, EnergyExpo, Compositeagency
• Verbund Solutions, Voestalpine Stahl, K1-MET, Siemens, APG
• HydronEnergy
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Kennisopbouw-projecten
Duurzame flexibele industriële processen
Een deel van de Rijksbijdrage zet ECN in om kennis en onderzoek
infrastructuur op te bouwen en om nieuwe onderwerpen binnen het
programma-gebied te verkennen. In 2017 zal de kennis-financiering als
volgt ingezet worden.

Green fuels
•
Motivatie
Huidige transportbrandstoffen zijn gebaseerd op fossiele grondstoffen die in zeer energie
intensieve processen worden omgezet. Voor “groene” transportbrandstoffen (met
minimale netto CO2 uitstoot) zullen zowel alternatieve grondstoffen alsook alternatieve
processen moeten worden ontwikkeld.
•
Doel
Verkennen van nieuwe routes voor transportbrandstoffen, waarbij de grondstoffen
afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen dan wel uit afgevangen restgassen uit de
industrie. Ook de productieprocessen zullen moeten voldoen aan de eis dat er geen netto
CO2 wordt uitgestoten. Tenminste een nieuwe route zal verder worden uitgewerkt tot een
onderzoeksvoorstel, waarbij ook de haalbaarheid wordt onderzocht.
•
Samenwerking
Er zal samenwerking worden gezocht met andere relevante ECN programma’s (Biomassa,
Systeemintegratie), met universiteiten (TUE, TUD, UT) en andere kennisinstituten. Ook het
FLEDGED consortium (zie onder Gas) zal hierbij een belangrijke rol spelen.

•
Motivatie
Nieuwe business modellen en flexibelere industriële processen zijn nodig om de
grootschalige inzet van duurzame energie mogelijk te maken en om kringlopen te sluiten.
Afgelopen jaar heeft de NWA een aantal Roadmaps (Industrie, Warmte, Circulaire
Economie) op dit gebied opgesteld.
•
Doel
Verkend zal worden welke processen het meest relevant zijn voor verduurzaming en wat
mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Op basis daarvan zal een keuze worden gemaakt voor
een of meer nieuw te ontwikkelen processen. Dit zal worden uitgewerkt tot concrete
voorstellen, waarbij ook de haalbaarheid wordt onderzocht.
•
Samenwerking
Er zal samenwerking worden gezocht met universiteiten, kennisinstituten en het ARC
CBBC. Daarnaast zullen Voltachem consortia hierbij worden betrokken.

Systeembenadering voor een duurzame economie
•
Motivatie
We zien steeds meer cross-overs tussen de verschillende economische sectoren.
Ontwikkelingen op bijvoorbeeld energiegebied hebben grote impact op de industrie en
andersom.
•
Doel
Meer inzicht verkrijgen in de samenhang tussen de sectoren, om vooraf goed in te kunnen
schatten hoe ontwikkelingen op de ene sector doorwerken in andere sectoren, en wat de
rol van de verschillende stakeholders is. Bij voorbeeld door een tool te ontwikkelen
(“warmteladder”) die helpt om het gebruik van restwarmte te optimaliseren.
•
Samenwerking
Er zal samenwerking worden gezocht met universiteiten (TUD, EUR etc), andere
kennisinstituten en Beleidsstudies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sigrid Bollwerk
Program Developer Manager ECN Energie en Industrie
tel. 088-515 4694
e-mail: bollwerk@ecn.nl
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