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AMMONIAK BIEDT
SLEUTEL TOT DUURZAME TOEKOMST
'POWER TO AMMONIA' ONDERZOEKT OPSLAG VAN DUURZAME ENERGIE IN VLOEIBARE AMMONIAK

I

n de komende jaren zal het aanbod van elektriciteit van zonnepanelen en
windturbines flink toenemen. In de zomer zal er af en toe een groot aanbod van
zonne- en windenergie zijn en in de winter soms een veel geringer aanbod.
Daarom is er behoefte aan grootschalige opslag van duurzame elektriciteit. Sinds
begin dit jaar kijkt een Nederlands consortium van bedrijven, universiteiten en
onderzoeksorganisaties naar de mogelijkheden van opslag van duurzame energie
in de vorm van vloeibare ammoniak. Welke mogelijkheden zijn er?
Erik te Roller
POWER TO AMMONIA
"Power to Ammonia" heet het project waar de
volgende partijen bij betrokken zijn: Stedin
Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures,
OCI Nitrogen, AkzoNobel, CE-Delft en ISPT
(Institute for Substainable Process Technology).
Het ISPT is één van de initiatiefnemers,
penvoerder en coördinator van dit project, dat

nauw aansluit bij de missie van het instituut om
de procesindustrie te helpen met verduurzamen
door nieuwe technologie te ontwikkelen en de
samenwerking van partijen hierbij te faciliteren.
Elektrificatie met gebruik van duurzame energie
is één van de te volgen routes.
Het idee achter Power to Ammonia is om duurzame elektriciteit om te zetten in ammoniak en
dat vloeibaar op te slaan bij min 33° C en
atmosferische druk. Op elke gewenst moment

kan de ammoniak dan dienen als brandstof
voor de gasturbines in energiecentrales.
Ammoniak is overigens bij kamertemperatuur
bij een overdruk van 8,5 bar eveneens vloeibaar en kan daarom net als lpg eventueel ook
op kleinere schaal in druktanks worden opgeslagen. Een gekoelde tank met ca. 60.000
ton vloeibare ammoniak bevat ca. 375 GWh
aan energie (higher heating value - red.), wat
overeenkomt met de jaarproductie van zo'n
dertig grote windmolens van 5 MW op het
land. Zodoende is het geen probleem om 's
zomers, wanneer de zon hoog aan de hemel
staat, een wintervoorraad van ammoniak aan
te leggen, die energiebedrijven 's winters
kunnen aanspreken. Voordeel is dat ammoniak
schoon verbrand kan worden tot stikstof en
water. Mochten er bij de verbranding toch nog
stikstofoxiden vrijkomen, dan kunnen die, zoals
nu al in energiecentrales gebeurd, met een
katalysator en ammoniak worden gereduceerd
tot stikstof en water. Kortom, ammoniak
verbrandt schoon en er komt geen CO 2 meer
uit de schoorsteen. Een ander voordeel is dat
de industrie al jaren ervaring heeft met de
productie, opslag en verlading (PGS-12 norm)
van miljoenen tonnen ammoniak en daarbij
aan strenge regels voldoet. Het is weliswaar
een giftige stof, maar komt in kleine hoeveelheden ook in het lichaam voor en is niet
kankerverwekkend. Bij lage ongevaarlijke
concentraties van een paar ppm ruik je het gas
meteen, waardoor kleine lekkages snel
verholpen kunnen worden.

TWEE STUDIES
ECN is dit jaar als eerste aan zet. "Wij werken

twee business cases uit", vertelt innovation
manager Yvonne van Delft.
• "Bij de eerste is Stedin betrokken. Die wil op
Goeree Overflakkee lokaal duurzame
energie omzetten in ammoniak. Dat kan elektriciteit zijn afkomstig van windturbines op
zee, een getijdencentrale of zonnepanelenvelden. Een keuze is nog niet gemaakt. Het
idee is in elk geval om op momenten van
een overaanbod van elektriciteit ammoniak te
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Nuon wil 's zomers duurzame elektriciteit omzetten in ammoniak
om 's winters weer te kunnen inzetten als koolstofvrije brandstof
voor zijn Magnum-energiecentrale in de Eemshaven.

“W E

GAAN BIJ ELKE

TECHNOLOGIE NA WAT DE
CONVERSIE EN EFFICIËNTIE VAN
HET OMZETTINGSPROCES IS EN

HOE DAARMEE DE INVESTERINGS EN OPERATIONELE KOSTEN
UITVALLEN .”

Een nieuwe gasturbine werd tijdens de bouw van de
Magnumcentrale van Nuon naar binnen getakeld.

gaan produceren met een installatie van
Proton Ventures. Vervolgens kan de geproduceerde ammoniak per tankwagen of schip
naar Rotterdam gebracht worden, waar
bedrijven de ammoniak kunnen opslaan,
verbruiken of verhandelen. Voordeel is dat
Stedin geen dure hoogspanningskabels hoeft
te laten aanleggen om de elektriciteit, dat het
bedrijf soms niet op het eiland kwijt kan,
naar elders te transporteren."
• De tweede business case betreft Nuon die 's
zomers duurzame elektriciteit wil omzetten in
ammoniak om 's winters weer te kunnen
inzetten als koolstofvrije brandstof voor zijn
Magnum-energiecentrale in de Eemshaven.
ECN kijkt naar verschillende technologieën om
elektriciteit in ammoniak om te zetten, zowel
naar bestaande
technologie, zoals
van Proton
Ventures, als

Yvonne van Delft,
Innovation Manager ECN

naar toekomstige technologieën, die onder
meer professor Fokko Mulder met zijn team
ontwikkelt aan de TU Delft. “We gaan bij elke
technologie na wat de conversie en efficiëntie
van het omzettingsproces is en hoe daarmee
de investeringskosten en de operationele
kosten uitvallen. Vervolgens vergelijken we de
verschillende routes en rekenen de business
cases door. Over een jaar maken we een
keuze en gaan we door met de meest kansrijke
technologie. We stellen hiervoor een roadmap
op, waarin we onder meer aangeven wat de
kritische punten zijn die we nog moeten
oplossen. Als er tussentijds resultaten beschikbaar komen, kunnen anderen er al mee aan
de slag”, aldus van Delft.
Dit project past volgens haar perfect bij het
VoltaChem-programma: in de programmalijn
Power-2-Hydrogen programmalijn worden tech-

“O VER 5

JAAR WILLEN WE AMMONIAK IN EEN

DEMONSTRATIE - INSTALLATIE KUNNEN MAKEN EN
SAMEN MET AARDGAS VERSTOKEN .

O VER 10

JAAR MOET ER EEN VOLLEDIG SYSTEEM

ZIJN VOOR DE PRODUCTIE , OPSLAG EN GEBRUIK
VAN AMMONIAK .”

Geert Laagland, projectleider Nuon

nologieën ontwikkeld voor de productie van
waterstof en vervolgreacties zoals ammoniaksynthese. Hierbinnen valt ook het onderzoek
naar efficiëntere PEM electrolyzers (PEM staat
voor proton exchange membrane) in het kader
van het recent gestarte ELECTRE project,
waarvan ECN coördinator is.

HANTEERBAAR MAKEN
"Het gaat ons erom waterstof hanteerbaar te
maken", zegt Geert Laagland, projectleider
van het Power to Ammonia-project bij Nuon.
De energiedichtheid van waterstof is op volumebasis veel te laag. Wil je het als brandstof
transporteren of opslaan, dan moet je het eerst
vloeibaar maken door het te comprimeren tot
700 bar of af te koelen tot bijna het absolute
nulpunt. Door het aan stikstof te binden krijg je
ammoniak, dat veel beter hanteerbaar is en
een veel hogere volumetrische energiedichtheid heeft. Op gewichtsbasis is de energiedichtheid van ammoniak met 18,7 megajoule
per kilogram (lower heating value - red.) iets
minder dan de helft van die van aardgas."
Ammoniak acht hij zeer geschikt voor de
seizoensopslag van duurzame energie, batterijen alleen voor de opslag gedurende enkele
dagen.
Ammoniak maakt het volgens Laagland mogelijk overschotten aan energie in Nederland op
te slaan om later, bijvoorbeeld 's winters, weer
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Een deel van de geproduceerde ammoniak laat OCI Nitrogen
vanuit Sittard/Geleen per trein naar klanten elders vervoeren.

in te zetten. Ook valt te denken aan velden
met zonnepanelen in bijvoorbeeld de Sahara,
waar de opgewekte stroom meteen wordt
gebruikt voor de productie van ammoniak, die
naar Nederland getransporteerd kan worden.
Er hoeven dan geen extra hoogspanningskabels te worden gelegd. Er leven ook ideeën
om de ammoniakinstallaties te plaatsen op
oude boorplatforms ver weg uit de kust, die
draaien op de energie van nabijgelegen windturbines. Af en toe komt een schip de geproduceerde ammoniak ophalen. Er hoeven dan
geen dure stroomkabels van de windmolens
naar de kust te worden aangelegd.
Samen met de Universiteit Twente kijkt Nuon
met name naar hoe ammoniak in een
combined cycle kan worden ingepast (combinatie van gasturbine en stoomturbine als
aandrijving voor de stroomgenerator) en naar
de aspecten van de verbranding van ammoniak in gasturbines. "Over vijf jaar willen we
zover zijn dat we ammoniak in een demonstratie-installatie kunnen maken en als brandstof
samen met aardgas kunnen mee stoken in
onze Magnum-energiecentrale. Over tien jaar
moet er een volledig systeem zijn voor de
productie, opslag en gebruik van ammoniak
op ons terrein aan de Eemshaven. Het zou
dan ook mogelijk moeten zijn om volledig op
ammoniak als koolstofvrije brandstof te kunnen
draaien", aldus Laagland.
Volgens hem kan met de huidige technologie
elektriciteit in ammoniak worden omgezet met
een energetisch rendement van zestig procent.
Met de in ontwikkeling zijnde technologieën
worden rendementen van meer dan 70
procent verwacht, maar ook meer flexibiliteit.
"Omgekeerd gaat het opwekken van elektriciteit met ammoniak als brandstof eveneens met
een rendement van zestig procent gepaard.

“V EEL

Dat doe je met een combined cycle, die al
vergaand geoptimaliseerd is. Daar valt dus niet
veel meer aan te verbeteren", voegt Laagland
eraan toe.

TECHNOLOGIEËN
IN EXPERIMENTEEL STADIUM

aan directe ammoniaksynthese. Ook is er
onderzoek naar het activeren van het vrijwel
inerte stikstof met behulp van plasma's.
De Amerikaanse firma NHThree werkt al enige
jaren aan de zogenoemde solid state
ammonia synthesis (SSAS), dat net zoals hierboven beschreven werkt met een elektrolyt.
Zuivere stikstof stroomt langs de binnenkant van
een keramisch buisvormig membraan. De
buitenzijde hiervan is voorzien van een laagje
platina of palladium,
dat als
anode fungeert. Hier
stroomt waterdamp
langs dat zich

Bij het project van Nuon is ook de Technische
Universiteit Delft betrokken. "In het geval van
Nuon ligt het voor de hand om in eerste
instantie met behulp van duurzame stroom
waterstof uit water te produceren en dat met
het klassieke Haber-Bosch-proces met stikstof
om te zetten in
ammoniak", zegt
Fokko Mulder, hoogleraar materialen voor
“I N D ELFT DOEN WE ONDERZOEK
duurzame energiesysNAAR HET GOEDKOPER MAKEN
temen. "Andere techVAN WATERSTOF EN HET DIRECT
nologieën verkeren
SYNTHETISEREN VAN
nog in het experimenAMMONIAK MET BEHULP
tele stadium. In Delft
VAN EEN ELEKTROLYSECEL .”
doen we bijvoorbeeld
onderzoek naar het
goedkoper maken van
Fokko Mulder, hoogleraar TU Delft
waterstof en naar het
direct synthetiseren
van ammoniak met behulp van een elektrolysplitst in protonen en zuurstof. De protonen
secel met aan de ene kant water of stoom en
gaan naar de binnenkant van de buis
aan de andere kant ammoniak. Daartussen
(kathode), waar een laagje ijzer met promozitten twee elektroden en een elektrolyt. Aan de toren (K2O, Al2O3) is aangebracht. Hier
negatieve elektrode gaat stikstof over in ammoreageren de protonen met stikstof tot ammoniak en ontstaat ook waterstof en aan de posiniak. Het voordeel ten opzichte van het klastieve elektrode splitst water en ontstaat zuurstof. sieke Haber-Bosch-proces (200 - 300 bar en
De ammoniak en waterstof kun je weliswaar
400 – 500 °C) is, dat proces in één stap is,
gemakkelijk scheiden, maar het streven is toch
weliswaar bij een temperatuur 550 °C, maar
om zo min mogelijk waterstof te laten
bij een lage druk, dat 20 tot 40 procent
ontstaan." Veel meer wil Mulder niet over dat
minder energie gebruikt. In 2013 kondigde
onderzoek kwijt. Hij wijst erop, dat ook elders
het bedrijf aan de eerste installatie te leveren
in de wereld veel onderzoek wordt gedaan
aan een zilvermijn in Bolivia voor de zuivering

MENSEN DENKEN DAT

AMMONIAK DUUR IS .

K IJK

JE

ECHTER NAAR DE KOSTEN VAN
DE HELE KETEN VAN POWER TO
STORAGE DAN KAN AMMONIAK
DE VERGELIJKING MET ANDERE
SYSTEMEN BEST AAN .”

Hans Vrijenhoef,
directeur Proton Ventures

Schema van de ammoniakproductie op basis van
duurzame stroom met installaties van Proton Ventures.
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van mineralen. Een tweede demo-installatie
zou in de buurt van Anchorage in Alaska gaan
draaien om duurzame energie te kunnen
opslaan. Sindsdien is het echter angstvallig stil
gebleven.

MINI-AMMONIAKFABRIEK
"Die SSAS-technologie van NHThree vergt nog
zeker vijf tot tien jaar ontwikkeling. In Alaska
zijn ze nu met een miniplant van ons aan de
slag gegaan om alvast ervaring op te kunnen
doen met de opslag van energie", zegt Hans
Vrijenhoef, directeur van Proton Ventures uit
Schiedam, dat grote ammoniaktanks bouwt en
de laatste jaren ook aan de weg timmert met
ammoniakfabriekjes, bijvoorbeeld voor Amerikaanse boeren die de stroom van hun windmolens willen gebruiken om ammoniak te produceren dat als meststof of als brandstof voor de
tractor kan dienen. Proton Ventures levert drie
typen fabrieken met een capaciteit van respectievelijk 1000, 4000 en 20.000 ton per jaar.
Deze zijn ruwweg duizend keer zo klein als
een grote ammoniakfabriek met een capaciteit
van 1 miljoen ton per jaar. Toch kunnen ze
volgens Vrijenhoef op afgelegen plaatsen met
goedkope stroom een rendabele oplossing
bieden. "Als de elektriciteitsprijs bijvoorbeeld 2
cent per kWh is, kost een ton ammoniak 250
euro op basis van variabele kosten. Hiermee
kun je in de huidige markt concurreren met
aardgas, mits je het lokaal gebruikt, want
anders komen er kosten voor transport en
opslag bij."
Zo'n kleine ammoniakfabriek bevat een elektrolyzer om water in waterstof om te zetten en een
eenheid om waterstof met stikstof uit de lucht
volgens het Haber-Bosch-procedé om te zetten
in ammoniak. De eerste reactie is endotherm,
waarbij een deel van de energie verloren gaat
door de vorming van zuurstof. De tweede
Op land, maar vooral op zee kan het aantal
windmolens nog sterk toenemen op het
Nederlandse deel van de Noordzee. Shell
gaat uit van een toename van het vermogen
op zee van 5 à 10 GW tot 2030 van in
totaal meer dan 50 GW in 2050.

Zoneiland van Nuon in Almere. Een overschot aan stroom van dergelijke zonne-eilanden en
windmolenparken kan in de toekomst waarschijnlijk worden opgeslagen in de vorm van ammoniak.

reactie is exotherm. De druk van 200 tot 300
producenten een grote CO2-voetafdruk
bar is volgens Vrijenhoef niet extreem hoog: "In hebben. Ruud Swarts, technology manager
dieselmotoren komen drukken van wel 2000
sustainability and energy efficiency, is zich
bar voor."
daar terdege van bewust. "We kijken naar
"Wetenschappers neigen ertoe alleen naar het
manieren om die te verkleinen en doen
rendement van de omzetting van de ammodaarom mee aan Power to Ammonia. Dit
niaksynthese in hun lab te kijken, maar in de
project is niet ons enige onderzoekstraject. We
praktijk komt er veel meer bij kijken, zoals het
kijken ook naar andere duurzame alternazuiveren en comprimeren van de gassen, het
tieven, zoals vergassing van huishoudelijk afval
afscheiden van stikstof uit de lucht en het
of de inzet van biogas als een hernieuwbare
afscheiden van ammoniak uit het ontstane
grondstof voor ons proces. Daarnaast zijn we
gasmengsel. Ook dat kost energie en ook
continu bezig met het verbeinvesteringskapitaal", merkt Vrijenhoef op.
teren van de energie-efficiGrootschalige toepassing van ammoniak zou
ëntie van onze installaties.
volgens hem best wel eens goedkoop
kunnen uitvallen. "Veel mensen
denken dat ammoniak duur is. Kijk je
echter naar de kosten van de hele
“A MMONIAK MET
keten van power to storage dan kan
DUURZAME ENERGIE
ammoniak de vergelijking met andere
EFFICIËNTER EN GOEDKOPER
systemen van energieopwekking en
MAKEN IS NOG EEN HELE
-opslag best aan. Vaak maakt men
UITDAGING .”
deelvergelijkingen en laat de kosten
van transport, kabel, olie-opslag of
batterijen en dergelijke buiten
Ruud Swarts,
beschouwing."
Technology Manager OCI Nitrogen
Zijn klanten krijgen cijfers over het
aantal kilowattuur per kilogram ammoniak. De installaties verbruiken maximaal
Voor de toekomst denken we dan ook aan
13 kWh per kilogram ammoniak, maar dat
duurzame productie van ammoniak met een
kan afhankelijk van de omstandigheden ook
combinatie van technieken."
lager zijn. Daar zit alles bij in, tot en met het
Bij het Power to Ammonia-project brengt OCI
verbruik van de lichten van het controlepaneel.
Nitrogen kennis in van de productie, vervoer,
Ca. 9 kWh gaat op aan de waterstofproopslag, veiligheid en markt van ammoniak.
ductie, 2 kWh aan de ammoniaksynthese en
Het bedrijf heeft ook kennis van het inzetten
2 kWh aan utilities, zoals de compressor en
van ammoniak om NOX te reduceren bij grote
de koelventilator. De vrijkomende warmte
energiecentrales (selectieve katalytische
benutten kan, maar dat vergt extra voorziereductie van NOX). "Je kunt ammoniak duurningen. "Hogere rendementen vergen hogere
zamer produceren door de benodigde waterinvesteringen. De keuze is aan de klant", aldus
stof te produceren met elektriciteit uit hernieuwVrijenhoef. Hij wijst erop, dat de installatie bij
bare bronnen. Qua energiegebruik kost waterbenutting van vrijkomende zuurstof, nog beduistof maken met elektrolyse momenteel ongeveer
dend beter zal kunnen renderen.
de helft meer energie dan met behulp van
Vanwege de kleine schaal van de installaties is steam reforming van aardgas. Naar verwacher geen grote koelunit, laat staan koeltoren
ting zal dit verbeteren zodra electrolyzers door
nodig. Proton Ventures volstaat doorgaans met
massaproductie goedkoper worden. Maar
een gesloten koelcircuit en luchtkoeling (radiaangezien een gigajoule aan elektriciteit op
ator met ventilator), net als bij een auto of
de markt tweemaal zo duur is als een gigaairco.
joule aardgas, is de productie van waterstof
met behulp van elektriciteit op basis van variabele kosten momenteel nog twee tot drie keer
DUURZAME PRODUCTIE
zo duur als de productie van waterstof op
AMMONIAK IS NOG DUUR
basis van aardgas. Het is dus nog een hele
Bij de productie van elke ton ammoniak uit
uitdaging om de duurzame productie van
aardgas komt ongeveer 1,8 ton CO2 vrij,
ammoniak efficiënter en goedkoper te maken",
waardoor OCI Nitrogen en andere ammoniakaldus Swarts. 
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