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Nederlands industrieel energiegebruik
Feedstock
M€ 3792

Elektrisch
M€ 1736

• Een economische waarde van ca. 6 miljard euro
per jaar
• Jaarlijks wordt ca. 1% bespaard (= 60 miljoen
euro)

Warmte
M€ 4248

Basismetaal

Papier

Overige
industrie
Bouwmaterialen
Overige
metaal

Chemie
Voedingsen genotmiddelen

ca. 540 PJ (excl. feedstock)
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Drivers voor industriële energie
besparing
• Kostenbesparing
– energiekosten
– grondstofkosten, afvalkosten (ook CO2 emissies bij ETS)

• License to operate
– vergunning
– afspraken met overheid (MJA3, MEE)

• Reductie CO2-footprint
– Corporate Social Responsiblity
– afnemers/consumenten vragen om duurzaam geproduceerde
producten
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Hoe en waar energie besparen?
• Het gaat om
– energieverliezen beperken
– omzettingsefficiency verhogen
– energievraag reduceren

• Te realiseren
–
–
–
–

door energiemanagement, “good housekeeping”
bij utility systemen, zoals stoom (e.g. WKK), perslucht, etc.
bij perifere systemen, zoals isolatie, aandrijvingen, etc.
bij productieprocessen
– door hergebruik van restwarmte (e.g. warmtepompen) binnen of tussen processen
– door procestechnologie met lagere specifieke energievraag
– door slimme chemie (katalyse, proces intensivering)
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Energie besparen in bestaande
fabrieken: asset management
• Wanneer worden maatregelen geïmplementeerd?
– Bij vervanging van componenten en installaties
– Bij procesverbeteringen

• Energiebesparing is geen afzonderlijke activiteit, maar onderdeel van asset
management
– Energiebesparing is vaak het resultaat van slimme vervangingsstrategie van
componenten en installaties en slimme procesverbeteringen

• Effectieve en vergaande energiebesparing vereist een masterplan
– Een meerjarenplan waarin energiebesparing onderdeel is van asset management
– Een plan dat de samenhang van afzonderlijke maatregelen beschouwt en de business
case van afzonderlijke maatregelen integraal beoordeelt.
– Hiermee kan ‘lock-in’ worden vermeden die een maatregel creëert voor een nog effectievere
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maatregel.

Energiebesparing met
innovatieve technologie
• Bekendheid met innovatieve technologie
– Wie:
– proceseigenaar zodat daarmee rekening kan worden gehouden in strategieplan
– advies- en ingenieursbureaus die voor de proceseigenaar plannen maken en uitwerken
– Wanneer: meerdere jaren voorafgaand aan daadwerkelijke implementatie

• Proceseigenaar: innovatieve technologie vereist bewijs
– Betrouwbaarheid (product, leverancier), garanties
– Kosteneffectief: lagere kosten (Total Cost of Ownership) en betere prestatie dan alternatief

• Bewijs wordt geleverd door:
– Pilot projecten
– Full scale demonstratie

• “Vertaling” resultaten pilot’s en demo’s naar eigen processen
– Naar eigen specifieke procescondities
– Naar eigen business case
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Innovatieve technologie
Energie-efficiënte ontwatering van vloeistoffen
• Vloeistofscheiding met membranen in plaats van of in
combinatie met destillatie resulteert in lager
energiegebruik.
• Toepassing van HybSi membraan bij ontwateren van
vloeistoffen leidt in Nederland tot een besparing van 7
PJ per jaar (economische waarde = 42 M€).
• HybSi membranen zijn getest in pilotinstallatie bij
PlantOne.
• Membraan ontwikkeld door ECN en Universiteit
Twente.

• Leveranciers HybSi membraan: Pervatech, CTI.
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Innovatieve technologie
Hergebruik van restwarmte in industriële processen

• Restwarmte (50-120 °C) wordt met een thermo-akoestische warmtepomp
opgewaardeerd tot nuttige te gebruiken warmte (tot 200°C).
• Opgewaardeerde industriële restwarmte wordt opnieuw gebruikt voor de industriële
processen. Dit leidt tot 10-tallen procenten energiebesparing.
• Met industriële warmtepompen kan in Nederland 80 PJ worden bespaard.
• Ontwikkeld door ECN in samenwerking met Bronswerk Heat Transfer.
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Innovatieve technologie
Energie- efficiënt vloeistoffen scheiden
• Met de HIDiC technologie (Heat Integrated Distillation Column)
wordt van een deel van de destillatiekolom warmte afgevoerd en
bij een ander deel van de kolom warmte toegevoerd, gebruik
makend van warmtepomp principe.
• HIDiC kan tot 80% energie besparen in vergelijking met
conventionele destillatiekolommen.
• Met geavanceerde destillatie technologie, zoals HIDiC, kan in
Nederland 24 PJ bespaard worden.
• Ontwikkelt door ECN en Sulzer.
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Technologie is niet het enige wat telt
• Naast technologische hobbels zijn er ook niet-technologische barrières
– Strategische bedrijfsdoelstellingen en hoe deze worden gerealiseerd (e.g. performance
incentives)
– Interne samenwerking
– Externe samenwerking (e.g. met afnemers en technologieleveranciers)
– Marktomstandigheden (e.g. is er ruimte voor strategische investeringen)
– Financieringsmogelijkheden (e.g. alternatieve verdien- en financieringsmodellen)
– Institutionele voorwaarden (e.g. overheidsbeleid, vergunningen)
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Slimme Aanpak Energiebesparing
Asset management
strategie
Bewezen technologie
Masterplan
energiebesparing

Verkenning/
kennismaking
opties

Keuze opties

Pilot

Full scale demo

Innovatieve technologie

Implementatie
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Masterplan energiebesparing
• Het Masterplan energiebesparing vormt onderdeel van de
Asset management strategie
• Het Masterplan brengt voor de proceseigenaar de
besparingsmogelijkheden in kaart:
– uitgaande van bewezen en innovatieve technologie-opties
– rekening houdend met huidige en op termijn (strategisch)
te benutten besparingspotentieel.
– rekening houdend met vervanging en procesverbeteringen
• Het Masterplan resulteert in
– een programma van te realiseren (innovatieve)
energiebesparende opties en de timing daarvan
– een aanpak voor eventuele technologische en niettechnologische barrières
• ECN biedt hierbij hulp
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Kennismaking en technologiekeuze
• Proceseigenaren maken kennis met de technologieën.
Hiervoor wordt door Plant One een marktplaats georganiseerd
in samenwerking met technologieaanbieders, ECN en ISPT.

• De mogelijkheid wordt gecreëerd kennis te maken met
innovatieve technologie door pilotinstallaties onder
bedrijfsspecifieke procescondities te bedrijven.
– definiëren van condities waarin de technologie toegepast
moet gaan worden.
– bepalen van business case voor de grootschalige
toepassing.

Technologieaanbieders

Marktplaats
(met ‘actieve’ pilots)

Proceseigenaren
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Pilot ‘bewijst’ bedrijfsspecifieke
toepassing van innovatieve technologie
• Met een pilot wordt de innovatieve technologie
onder bedrijfsspecifieke condities getest en prestaties
‘bewezen’ t.a.v. energiebesparing en andere
procesparameters.
• De pilot wordt begeleid door technologieleverancier
en een kennisinstelling.
• Afhankelijk van de technologie wordt de pilot on-site
bij de proceseigenaar of bij Plant One uitgevoerd.

• Mogelijkheid van financiering pilottest door TKI ISPT
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Innovatieve technologie wordt ‘bewezen’
door grootschalige demonstratie
• Eerste full-scale toepassing van innovatieve
technologie biedt
– de proceseigenaar een concurrentievoordeel
– de technologie leverancier de benodigde
marktreferentie

• Demonstraties van energiebesparingstechnologie met
exportpotentieel kan mede worden gefinancierd uit
Cleantech demonstratiefonds in kader SER
Energieakkoord
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Samenvatting
• Energiebesparing is vaak het resultaat van
slimme vervangingsstrategie van componenten
en installaties en slimme procesverbeteringen
• Naast technologische hobbels ook rekening
houden met niet-technologische barrières

TKI ISPT

Slimme
aanpak

• Slimme Aanpak Energiebesparing
– Masterplan energiebesparing
– Verkenning energiebesparingsopties en
kennismaking met energiebesparingstechnologie
– Innovatieve energiebesparingstechnologie
– Pilot en full-scale demo

Innovatieve
technologie
aanbieder

ECN

Proces
eigenaar

Plant One

Bewezen
technologie
aanbieder
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ECN
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
T 088 515 4949
F 088 515 8338
info@ecn.nl
www.ecn.nl
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