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Nieuwe mogelijkheden voor kleinschalige
energieopwekking
De migratie naar alternatieve energiebronnen om de afhankelijkheid van fossiele energie en de
uitstoot van broeikasgassen te beperken heeft grote gevolgen voor de energiehuishouding in de
wereld. De beschikbaarheid van fossiele brandstof wordt minder en de toenemende schaarste
leidt er toe dat de prijzen van brandstoffen stijgen.
De bij de verbranding van fossiele brandstof vrijkomende CO2 en NOx versterken het broeikaseffect,
met ongewenste klimaatveranderingen tot gevolg. Alternatieven zoals het gebruik van biobrandstoffen,
hebben het ongewenste effect dat voedselprijzen stijgen. De mens wordt zich steeds bewuster van de
gevaren welke aan nucleaire energie kleven. Mede als gevolg van de rampen in Fukushima, en al eerder
in Tsjernobyl, hebben Duitsland en België inmiddels besloten hun kerncentrales te sluiten. Het gebruik van
waterstof blijkt in de praktijk lastig als alternatief: er ontbreekt onder andere een fijnmazige infrastructuur
om waterstof op te slaan en te distribueren. Bovendien is waterstof slechts een energiedrager waaraan
veel technische problemen kleven; het maken van waterstof kost daarnaast veel energie die door fossiele
brandstof, of op andere wijze, moet worden geleverd.
Het is belangrijk dat consumenten en bedrijven efficiënter met energie omgaan om de afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het gebruik
van zonne- (Solar heating & Solar PV) en windenergie neemt de laatste jaren weliswaar sterk toe, maar is
nog onvoldoende om fossiele brandstof te vervangen. Belangrijke nadelen zijn: de zon moet (voldoende)
schijnen of het moet waaien om elektriciteit te produceren. Gedurende de nacht helpt een zonnepaneel
niet om de lampen te laten branden, in de winter is de opbrengst van zonnepanelen veelal erg laag (korte
dagen, bewolking, lage stand van de zon). Het gedeeltelijk gebruik van fossiele brandstoffen is vooralsnog
dus onvermijdelijk. Echter, bij de opwekking van elektriciteit in grote energiecentrales gaat veel energie
verloren als gevolg van warmteverliezen (koelwater), dat vaak wordt afgevoerd in rivieren en daarmee als
verlies moet worden beschouwd.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Decentrale opwekking en warmtekrachtkoppeling (WKK), zoals bijvoorbeeld bij micro-WKK het geval is,
kan leiden tot een aanzienlijke energiebesparing. Elektriciteit wordt daarbij opgewekt als bijproduct bij
verwarming, waardoor er geen warmteverliezen meer zijn (de warmte wordt immers nuttig gebruikt om
het huis of bedrijf te verwarmen). Bovendien ontbreken de transportverliezen van elektriciteit en worden
substantiële CO2 emissies voorkomen. Nederland is van oudsher een gasland.
Na de vondst van aardgas nabij Slochteren eind jaren ‘50 van de vorige eeuw werd Nederland het eerste
land ter wereld met een goed ontwikkelde en fijnmazige infrastructuur voor de distributie van aardgas.
De verwarmingsketelindustrie speelde hier op in: zo is de hoogrendementsketel (HR ketel) is een typisch
Nederlandse uitvinding, die tot standaard in de verwarmingsketel industrie in Europa is geworden.
Eveneens is de toepassing van warmtekrachtkoppeling in Nederland relatief ver doorgevoerd, hetgeen
onder andere is terug te vinden in de glastuinbouw en diverse takken van de industrie, waar WKK
grootschalig wordt toegepast. Het doorontwikkelen van WKK voor kleinschalig gebruik was in Nederland
dan ook een logische stap.

Micro-WKK-systeem voor thuisgebruik

• MTT micro CHP system
(3kW electric and 15kW thermal)

• MTT micro gasturbine

Er zijn diverse technologieën om warmte en elektriciteit op te wekken
mbv een micro-WKK-systeem, zoals de fuel cell, gas motor, stirling motor
en stoom turbine (rankine cycle). Nadeel van al deze technologieën is dat
er een typische kip-ei situatie ontstaat: deze moeten in grote aantallen
worden geproduceerd om tot een acceptabele kostprijs te komen - een
grote markt is dus noodzakelijk - terwijl een lage prijs juist noodzakelijk
is om een grote markt te verkrijgen. Inmiddels is het Nederlandse bedrijf
Micro Turbine Technology BV (MTT) uit Eindhoven er tezamen met haar
partners in geslaagd om een tweetal prototypes van een micro-WKKsysteem te ontwikkelen op basis van een micro gasturbine, dat voldoet
aan de gestelde specificaties, maar dat ook voor een acceptabele
kostprijs kan worden geproduceerd. Dit laatste is belangrijk: als de
meerprijs van het systeem ten opzichte van een verwarmingsketel
niet binnen een afzienbare tijd kan worden terugverdiend, wordt een
product niet succesvol op de markt geïntroduceerd. MTT’s verwachting
is om binnen vijf jaar zo’n 12.000 micro WKK systemen per jaar te
kunnen verkopen. Iedere burger kan thuis zelf na koop van zo’n ketel
naast warmte ook elektriciteit opwekken, net als met zonnecellen
op het dak. Afhankelijk van het aantal draaiuren per jaar, verdient het
systeem zichzelf terug binnen een periode van 3 tot 5 jaar en wordt de
eigen elektriciteit geproduceerd voor een prijs van 4 tot 7 Eurocent per
kWh. Dit is minder dan een derde is van de prijs die men betaalt bij het
energiebedrijf. Bijkomend voordeel is dat bij de gebruiker van het systeem
de CO2-emissies met 3 tot 6 ton per jaar worden verminderd.

Samenwerking

Knowledge partners

Industrial partners

Other project partners

Dit project is een toonbeeld van een pragmatische oplossing voor een
belangrijke maatschappelijke uitdaging, met een samenwerking tussen
meerdere kennisinstellingen en bedrijven en gebaseerd op Nederlandse
historische ervaringen. Sterk punt is dat alle voor de ontwikkeling en
productie benodigde competenties in dit project bij elkaar zijn gebracht
waardoor de ontwikkeling relatief snel verliep. Bovendien heeft dit
samenwerkingsverband een unieke prestatie geleverd door dit product
voor kleinzakelijk- en thuisgebruik te realiseren. Een prestatie die nog
nergens eerder is vertoond.
MTT werkt samen met Nederlandse kennisinstituten zoals TU/e, TU
Delft en TNO, en is op zoek gegaan naar industriële partners, die in
staat zijn om subsystemen en sub componenten van het micro-WKKsysteem door te ontwikkelen, maar die tevens in staat zijn om grote
volumes hiervan te produceren. Vanaf het begin is al samenwerking
gezocht met potentiële klanten, om de ontwikkeling van het product te
promoten en om voldoende input te krijgen met betrekking tot de eisen
en specificaties waaraan het micro-WKK-systeem voor de markt dient te
voldoen.
Meer informatie
www.mtt-eu.com • www.tno.nl • www.tudelft.nl • www.tue.nl/en/
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