
Verslag van de conferentie SolarPaces 2012 
Marrakech 11-14 september 2012

Door Evert du Marchie van Voorthuysen, directeur van de Stichting GEZEN, www.gezen.nl

Cursieve passages in het verslag zijn commentaren van mij.

Inleiding

SolarPaces is een zg. implementing agreement van het International Energy Agency (IEA). Landen die 
actief zijn in concentrerende zonne-energie kunnen lid worden van SolarPaces.  De meeste leden 
hebben een klimaat met veel zon, maar ook noordelijke landen met weinig zon, zoals Duitsland en 
Oostenrijk zijn lid. Nederland is (nog) geen lid. 

SolarPaces organiseert ieder jaar een grote internationale conferentie waarin alle aspecten van CSP 
Concentrating Solar Power)  worden behandeld. Aan de conferentie wordt zowel door wetenschappers 
en studenten als door het bedrijfsleven deelgenomen. De deelnemers worden op de hoogte gesteld van 
de huidige stand van zaken. Een belangrijke taak van de Stichting GEZEN is om algemene en actuele 
kennis betreffende CSP te verbreiden in het Nederlandse taalgebied. Daarom maak ik ieder jaar een 
uitgebreid verslag dat ik publiceer op de website van GEZEN. Dit verslag bevat een samenvatting van 
vrijwel alle plenaire voordrachten, en een selectie uit de parallelle voordrachten, aangezien ik me nu 
eenmaal niet in vieren kan knippen. Een lezer van dit verslag krijgt een goed overzicht van de 
technische, economische en politieke stand van zaken betreffende de grootschalige zonne-energie.

De algemene stemming op SolarPaces2012was positief.  Er zijn op dit moment wereldwijd CSP-
centrales in bedrijf met een gezamenlijk capaciteit van 2,6 GW en er staat 2,8 GW in aanbouw. Nu de 
lucratieve Spaanse markt voorlopig gesloten is, komt de leercurve eindelijk op gang en daalt de kWh-
prijs voor CSP in een snel tempo. De groei zal  nu voornamelijk buiten Spanje plaatsvinden.

Dinsdag 11 september 2012

08:30 Opening Session Ministers Room

2 Welcome Address 
M. Bakkoury, MASEN 
Onze capaciteit van het net in Marokko moet verdubbeld worden in 20 jaar.
Er is ook een industriële basis binnen Marokko nodig voor DE (Duurzame Energie).
Ook voor de oplossing van het waterprobleem moet er veel gebeuren.
Binnen enkele dagen wordt het plan voor Ouzarzate openbaar gemaakt, als de winnaar van de bids 
bekend is kan er begonnen worden met de bouw (voor het eind van dit jaar). De financiering hiervoor 
is rond. Er komt daar een mozaiek van projecten met alle relevante technologieen voor DE.
Ook een zonne-toren in Ouarzazate.
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3 Welcome Address 
B. Ikken, IRESEN 

Marokko was pionier in DE  door  veel  waterkracht in de bergen.
De hoge kosten vormen een obstakel voor de grootschalige uitrol van CSP.
Research is essentieel  om kosten omlaag te krijgen.
Er worden nieuwe research partners gezocht.

4 Welcome Address 
P. de Bonis, European Commission 

Er spreekt een vervanger. Voor CSP zijn er 30 projecten goedgekeurd, samen  48 miljoen euro, in het 
kader van  FP7. Over 2 maanden is de opening van het programma Solar Internet.
Er wordt nu aan u gevraagd om met ideeën te komen .

5 Welcome Address 
P. Frankl, IEA 

Het International Energy Agency (IEA) geeft een marktvoorspelling voor de komende 5 jaar met 
verdeling over de verschillende DE technieken. Hydro blijft het belangrijkst, wind  + PV (Photo-
Voltaics) levert nu 0.5% van het mondiale energieverbruik. In de niet OECD landen gaat CSP even 
hard groeien als PV.
Er wordt in 2017 11 GW aan mondiale CSP-capaciteit verwacht. CSP blijft competatief in landen waar 
de vraag naar electriciteit op zijn hoogtepunt is aan het einde van de middag en de avond.
Er is een geintegreerde benadering is nodig  met zowel PV als CSP.
De markt geeft nu niet het juiste signaal (enkele uitzonderingen van landen daargelaten).
In 2050 in het 2 graden opwarmingsscenario, en in de goedkoopste aanpak,   zal  57% van de energie 
DE zijn, met een stevig aandeel van CSP. Er wordt in 2050 1090 GW aan CSP voorzien.

In onze roadmap voor 2020 hadden we 147 GW aan CSP voorzien, maar dat gaat niet lukken in het 
huidige tempo.
Hoe komen we op gang?
1. Innovatie
2. meer effectieve stimulerings politiek
3. markt moet sterk verbeterd worden, DE moet structureel bevorderd worden

IEA beschouwt SolarPaces als het meest succesvolle inplementing agreement, IEA is trots op Solar 
Paces.

6 Welcome Address 
L. Crespo, ESTELA 

Er staat nu wereldwijd 2 GW aan CSP geinstalleerd. Er zijn nu PPA's (Power Purchase Agreements) 
met veel lagere prijzen dan sinds de laatste jaren.  Maar er zijn  nog te weinig projecten in de pipeline.
Er moet meer  stimulering van de research-sector  komen om kostendaling te krijgen.
Per 2020 heeft CSP geen steum meer nodig via subsidueering.
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7 Welcome Address 
M.J. Blanco, SolarPACES

De SolarPaces conferentie beslaat  alles over geconcentreerde zonne-energie.
In deze conferentie zijn er 400 papers. De 770 deelnemers komen uit 36 landen.

10:30 TUE-1-A: Plenary - Global CSP Market Ministers Room Chair:  
Luis Crespo, ESTELA 

10:30 CSP in Morocco 
O. Amrane, MASEN 

Er is nu mondiaal 8 GW aan serieuze plannen voor CSP centrales, waarvan 180 MW in Marokko.
In Ouarzazate zal 500 MW aan DE worden geplaatst waarvan 300 MW aan  CSP.
In 2020 moet er in Marokko 2 GW aan CSP staan, op de volgende 5 locaties:
Bouidour, Toum El Qued,  Ouarzazate, … , … .

Ourzazate:
Fase OZZ 1:
Eerst 125 tot 160 MW aan troggen, het bidding proces is aan de gang, dit gaat goed, de kosten blijken 
flink omlaag te gaan.
Fase 2: 300 MW met torens en troggen,  in 2015 moet de fasen 1 + 2 klaar zijn
Fase 3: ook PV.
Er is nog steun  nodig, contacten hierover  zijn gelegd met het Mediteranean  Solar Plan en met 
Desertec.

11:10 CSP in South Africa 
V. Rajpaul, Eskom 
Iemand anders

Totdusver is er in ZA (Zuid-Afrika) weinig aandacht voor CSP.  In de plannen van ZA voor 2030 is er 
weinig CSP, slechts 1 GW, wind en PV zijn een  factor 10 groter. Er is een bidding aan de gang voor 
300 MW aan torens en troggen. CSP is veel beter dan andere DE wat betreft stimulering van de lokale 
economie.

11:30 CSP in India 
A.K. Lakhina, Forum for the Advancement of Solar Thermal 

11% van electriciteit in India is DE, hiervan is het aandeel van wind het grootste.
Er is 470 MW  aan CSP in aanbouw,  (in het kader van een 20GW plan), alleen troggen, beetje fresnel.
Er is een wet:  de netwerkbedrijven moeten een bepaalde fractie aan DE leveren.

11:50 CSP in USA 
 Jesse Gary, US Department of Energy 
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Er zijn de volgende programma's:
• SunShot CSP Deal,  met het doel om de huidige kosten, 22 $ct/kWh,  naar 6 $ct /kWh te 

brengen.
•  voor  dry cooling technnieken.
• MURI FOA programma voor hoge tempeatuur vloeibare metalen en research in chemische 

opslag.
Er is in de USA 1280 MW aan CSP  in aanbouw voor een investeringsbedrag van 5.7 G$. (1 G$ = 1 
miljard dollar)

CSP In Australië:
K.Lovegrove

Er is in het dunbevolkte gebied tussen de kust en de woestijn veel tuimte voor kleine (50 MW) 
centrales. Ook is er een nichemarkt voor nog kleinere systemen. Er is een fresnelspiegelveld van 
Novatec om het water op te warmen voordat die de kolen gestookte ketel ingaan bij het Liddell Power 
station. Hetzelfde bij de Kogan Creek centrale, maar dan van ARENA Solar.
Australie heeft nu een CO2-belasting van 23$/ton, de oppositie heeft aangekondigd dit weer te zullen 
afschaffen als ze aan de macht komen.
Er is nu wel een sterke CSP commitment voor CSP, dus  kom naar Australie!
In een lange-termijn visie wordt geadcht aan de export van zonnebrandstof  naar Japan en Korea. 
Er komt een nieuw CSP-boek,  met 20% korting voor conferentiedeelnemers. 

12:10 CSP in Europe 
L. Crespo, ESTELA 

ESTELA is de branchevereniging van Europese CSP_bedrijven. Bedrijven uit alle mediterrane landen 
zijn nu welkom in ESTELA als volledig lid, dus ook uit de Noord-Afrikaanse landen.  Verreweg het 
grootste aandeel aan CSP-vermogen in het ESTELA gebied wordt door Spanje geleverd: In december 
2012 zal er bijna 2 GW in bedrijf zijn. 800 MW is in aanbouw, verdeeld over 17 verschillende 
centrales.
De Andasol-centrales  werken  betrouwbaar. De zonnetoren van Gemasolar werkt nu 1½ jaar goed.
De fresnelspiegelcentrales Pueoro Errado  1 en 2 bij Murcia  zijn door Novatec overgedragen aan een 
netwerkbedrijf.
Siemens, Areva, GE, Alstom, ABB investeren nu in CSP. 
Het aandeel van CSP in de stroomproductie van Spanje was:
4.1% op 11 juli 2012 om  17:00 uur 
De maximale maandbijdrage maximaal 2.3% (in juli 2012)

CSP geeft een positieve bijdrage aan de GDP in Spanje, slechts 20% van de onderdelen van een CSP-
centrale wordt geïmporteerd. Maar het gas voor de gewone centrales wordt voor 80%  geïmporteerd.
De spaanse CSP-industrie levert een grote  bijdrage aan de werkgelegenheid. 
Conclusie: de feedinwet die de CSP-centrales mogelijk maakte had een positief netto effect  op de 
Spaanse economie.

Maar nu is de stimuleringspolitiek weer instabiel. Er zijn te veel analoge projecten. De leercurve daalt 
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niet snel genoeg.
In januari  2012 kwam een  moratorium voor nieuwe plannen,  nu vecht de sector voor het ongedaan 
maken hiervan. Midden 2012 kwam er een verslechtering van de belastingfasciliteiten.

De sector krijgt steun van de EU commissaris voor energie,  Öttinger. Het verzet tegen de CSP-
vijandige maatregelen in Spanje  zal succesvol zijn.

In Italie functioneert een 5 MW trogspiegelveld met gesmolten zout as transportvloeistof. 
In Frankrijk wordt gewerkt aan een 12 MW Fresnelcentrale  met opslag op  Corsica.
Er zijn goede kansen voor Griekenland en Cyprus.

Uit de geaccepteerde projecten kunnen de huidige kosten worden berekend voor een 150 MW centrale 
met opslag: 17 – 19 eurocent/kWh. Onder voorwaarde dat er in 2020 30 GW geinstalleerd is zullen de 
kosten dan zijn: 10-12 eurocent/kWh.

14:00 TUE-2-A: Plenary - CSP Cost Development Ministers Room Chair:  
Paolo Frankl, IEA 
14:00 Leveraging Know-how from Executed Projects to Reduce CSP Costs 
A. Wood, Siemens AG 

Om zo laag mogelijke kosten te krijgen moet men
• Zo veel mogelijke locaal onderdelen produceren
• zo vlak mogelijk terrein gebruiken
• TR1000 interface systemen (van Siemens) gebruiken, die zijn het minst gecompliceerd.
• Goed gekwalificeerde  toeveranciers nemen, wordt er op tijd geleverd?
• UVAC 6G receiver toepassen.

14:20 The Future of CSP Technology 
A. Esteban Garmendia, Abengoa Solar New Technologies 

Toepassen: 250 MW torens met 600oC super kritisch stoom en warmteopslag. Hiermee kan een 
totaalrendement van 40% worden gehaald. Op lange termijn is  50% kostenreductie mogelijk. Dit zal 
ons lukken; zo niet, dan zal CSP  verdwijnen.

15:00 CSP 2020: Development and Cost Roadmap 
P. Erroi, Dii GmbH, ILF 

Vergelijking kosten in 2020 van 3 technologieen, troggen, torens en fresnel, zonder bijstook van 
brandsoffen en met 4 uur warmteopslag.
Condities: in de Hoge Atlas (Marokko), DNI = 2500 kwh/m2jaar
Luchtkoeling,  afschrijving in 25 jaar.

1. 280 MW trog met molten salt als teransport vloeistof  2 tanks 540oC
2. 13 torens, samen 280 MW
3. Fresnelspiegelveld (even groot waarschijnlijk)
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In 2020 zijn de LEC kosten 13 euroct/kwh. Fresnel is iets goedkoper (5% effect, door laagste 
bouwkosten).
De verbetering t.o.v. van vandaag is 45%.

15:20 Contribution of Fresnel Technology for CSP Cost Reduction 
M. Selig, Novatec Solar GmbH 

In het fresnelspiegelveld van Novatec is enige helling toegestaan. De fabriek van de spiegelelementen 
is  dichtbij de locatie. Goed schoonmaken is cruciaal. In Spanje gaat door vervuiling de reflectie met 
1% per dag omlaag.
Het 30 MW PE2 project bij Murcia is in bedrijf. Er wordt geen extra brandstof  verbruikt. De koeling 
gaat met luchtkoeling. In augustus 2012 is de centrale overgedragen. De centrale draait automatisch, er 
is geen operator nodig.

Stap 2: oververhitte stoom  >500 C toepassen. 
Stap 3: opslag toevoegen.
ABB is nu partner van en strategische investeerder in Novatech..

15:40 CSP Costs: Current Status and Reduction Trends. The View from the Industry 
L. Crespo, ESTELA 

Er zijn twijfels aan de levensvatbarheid van CSP wegens
1. De kosten. Maar de kostendaling van PV lijkt te stabiliseren asemtotische benadering. En de 

CSP-leercurve begint nu pas.
2. Gaat de economische crisis DE  en CSP stoppen? Hoeft niet, door de voordelen van de DE en 

voordelen van CSP-investeringen voor de nationale economie, 
In spanje is de gecumuleerde gekregen feedin subsidie slechts 2% van alle subdies  en 17% van alle 
subsidies voor DE. CSP wordt ten onrechte beschuldigd als geldverspiller. 
In Spanje zijn de kosten 30 cnt voor lage DNI (Direct Normal Irradiation) gebieden.
USA zijn de kosten 13 ct, de vergelijking gaat mank, want in de USA wordt  belastingsubsidie gegeven, 
worden leningen met lage rente gegeven, en is de DNI veel hoger. Beide situaties zijn niet te 
vergelijken. 

Er is een model gemaakt om PPA's te kunnen vergelijken in verschillende landen met verschillend 
klimaat en verschillende grootte, verschillende looptijd van de PPA, verschillende leningvoorwaarden 
en verschillende rente.
Na correctie in dit model (onder voorbehoud):

150 MW centrale met 4 uur warmteopslagcapaciteit en geen subsidie van welke aard ook, als functie 
van het jaar 2012 -2020.
2012:    17 – 22 euroct/kWh
2020:    10-  12  euroct/kWh in de veronderstelling dat er dan wereldwijd  30 GW aan CSP-capaciteit 
staat.
De berekening is gemaak voor lcaties met DNI = 2200 tot 2600 kWh/m2/jaar.

Het rapport wordt binnen enkele weken gepubliceerd op de site van ESTELA. Gebruik dit in uw 
discussie met politici.
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17:00 TUE-3-A: Industry Presentations Ministers Room

17:15 Challenges in Parabolic Trough Receiver Technology 
N. Benz, SCHOTT Solar CSP GmbH

Schott heeft al 900000 receivers geleverd (x 4 meter = 3600 km aan receiverlengte, x 5,5 meter  
trogbreedte = 20 km2 aan trogspiegelveld). 2/3 van de Spaanse receivers zijn door Schott  geleverd.
De markt is nog steeds veel te klein. Waar zijn de markten in de andere landen, buiten Spanje en USA? 
De industrie  kan niet wachten.  In October 2012 komt een nieuwe generatie receivers.  Het 
warmteverlies is kleiner dan 200 W/m bij 400 C. (bij loodrechte instraling van 1000 W/m2 en 
trogbreedte 5,5 meter is 200 W/m verlies een verliesfactor van 200 / (1000 * 5,5) = 3,6%).
De veerbalgverbindingen zijn kort om de niet-productieve lengte zo klein mogelijk te houden. Er 
worden bij de verbindingen dwarse eindspiegels gebruikt die vooral effectief zijn bij scheve instraling.  
Als de waterstofgetter vol is, door de geleidelijke diffusie door de stalen buis van waterstof uit de olie, 
wordt een edelgas losgelaten. Het vacuum wordt dan vervangen door dat edelgas, waardoor een deel 
van het isolered vermogen in stand blijft. 

Bij een overgang vanolie naar gesmolen zout als transprtvloeistof moet alles  aangepast worden. De 
temperatuur is hoger: 550 – 570 C. De waarschijnlike bovenlimiet is 50 C. Een receiver voor 7.5 meter 
brede troggen heeft een buisdiameter van 90 mm i.p.v. de huidige 70 mm.

17:30 Framing the Future with Continuous Innovations 
U. Brahms, FLABEG GmbH 

FLABEG heeft al 30 jaar ervaring met parabolische trogspiegels.  Nu worden  ook spiegels gemaakt 
voor schotels, voor heliostaten, voor Fresnelspiegels en voor CPV (Concentrating Photo-Voltaics).
Er zijn al 7 miljoen spiegels  gemaakt.  Het doel is nu een 25% kostenreductie t.o.v. de Eurotrog. Dit 
wordt o.a. bereikt door de afstand tussen de lagers te vergroten van 12 naar 24 m, en de breedte  te 
vergroten tot  5.7 m.  Duraglare is een speciale coating om stofvervuiling op de spiegels te vertragen.

Woensdag 12 september 2012

08:30 WED-1-A: Plenary - Desertec Ministers Room Chair: Robert Pitz-Paal, DLR 
08:30 , Solar export from Morroco to the EU
N. Saimi, MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy) 

Desertec is een idee, een concept.
De stichting “Desertec foundation”  werkt aan het idee.
De onderneming “Dii GmbH” heeft het zelfde doel, maar is concreter.
Verder bestaat er :
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• het Mediterranean  Solar Plan dat een onderdeel is van de  Union for the Mediterranean, een 
samenwerkingsverband tussen de EU-landen en de landen ten zuiden en oosten van de 
Middellandse Zee

• Medgrid: de organisatie ter bevordering van het stroomtransportnet rondom de Middellandse 
Zee.

• Het Marokkaans Solar Plan: minimaal 2 GW, met enige export.

De Desertec filosofie is:
Zet iedere DE techniek in op de locatie waar die de meeste opbrengst geeft en dus de laagste 
kWhkosten heeft.
Politiek is van belang dat de EU een richtlijn heeft (richtlijn 2009/28/EC) die de lidstaten een 
verplichting oplegt voor het aandeel DE in het totale energieverbruik per 2020. Gemiddeld is dat 20%, 
(voor Nederland is het 14%)  
Artikel 6 van de richtlijn staat toe dat landen een deel van de DE opwekken in een andere EU-staat, en 
de duurzame energie over de grens importeren.
Artikel 9 staat hetzelfde toe voor derde landen, zoals Marokko. De export naar de EU moet fysiek zijn, 
maar binnen de EU mag het ook virtueel met zg. Groene-Stroom-Certificaten.
Er is hiervoor een controlemechanisme nodig. Voorwaarde is dat de groene stroom uit nieuwe centrales 
komt die na 2009 gebouwd zijn.  Er zijn geen kruissubsidies toegestaan.
Als EU-landen niet op eigen terrein voldoende DE kunnen produceren, dan zullen ze moeten gaan 
investeren op andermans terrein, bv. in CSP-centrales in Marokko.

De fysieke transmissie langs luchleidingen en kabels is van toenemend belang. Er lopen al kabels van 
700 of 900 MW gelijkstroom door de Straat van Gibraltar die Marokko en Spanje verbinden. Er is ook 
een verbinding met Algerije. Binnen Marokko is 20800 km  aan hoogspanningsleidingen aanwezig.

Om de investeringen in CSP-centrales in Marokko op gang te krijgen is er een stimuleringsregeling 
nodig, bv. een feed-in regeling.
Het is van groot belang dat er een referentieproject komt dat reproduceerbaar is. 

08:50 Desert Power Perspectives 2050 
F. Lenzen, Dii GmbH, Schott Solar CSP GmbH 

Door de samenwerking binnen EUMENA (EUrope Middle East North Africa) profiteert iedereen.
Ouarzazate heeft een DNI van 2500 kWh/m2/jaar. In Marokko is er  veel wind aan de kust, en ook in 
het Atlas gebergte.
Bij wind op land is er niet veel potenteel voor verdere kostendaling, de  eindkosten 
(investeringsbedrag per MW) worden 70-80% van die in 2010. Bij PV kunnen de kosten nog dalen tot 
40-50% van het huidige niveau. Bij CSP is het potentieel voor kostendaling het grootst: 30-40% tov 
2010.  De kosten voor CSP gaan steeds meer verschillen tussen EU en MENA door veel meer ruimte 
en meer zon  in MENA.
In 2050 zal er 3000 GW aan duurzame energie (DE) staan in EUMENA, CSP wordt 10% hiervan, dus 
300 GW (CSP altijd met warmteopslag). Er blijft 10% aan gasgestookte centrales  om te balanceren.  
In totaal zal 50% uit wind komen en 25% uit zonne-energie. Er is in de Desertec studie geen plaats 
voor kernenergie.
Alle resultaten van de Desertec studie  zijn te vinden op de homepage van Dii (Desertec Industrial 
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Innitiatie).
In MENA bestaat een sterke groei in de stroomvraag.

Woestijnstrom heeft 3 ct/kWh voordeel voor consumenten in de EU. Met de stroomexport van MENA 
naar EU is 63  miljard euro per jaar gemoeid.

Er moet een oplossing komen op EU-niveau om de financiering van al deze plannen totstand te 
brengen. 

09:10 Infrastructures:  Interconnections in the European Union 
D. Alvira, REE 0

Er bestaat een Europees 10-jarig netwerkontwikkelingsplan dat  iedere 2 jaar wondt bijgewerkt door 
ENTSOE (club van netwerkbedrijven uit alle Europese landen) in een vortdurend iteratieproces.
Er moet in de EU 50000 km aan nieuwe lijnen of corridors moeten gebouwd of opgewaardeerd, voor 
een deel in HVDC (High-Voltage Direct Current).
Er wordt geanalyseerd wat de economische waarde hiervan is, afhankelijk van regionale variaties in 
productie en consumptie. De Noordzee is belangrijk maar tevens een probleemgebied, het andere 
kritieke gebied is de Middelandse zee i.v.m. de diverse plannen zoals Desertec.

9:30  EU-North Africa case study, the  role of CSP.
T. Fichter, DLR 

Het BETTER project betreft detailstudies voor MENA landen over de energie mix. Dit is een vervolg 
op de algemene studies over DE en water in EUMENA die het DLR de afgelopen jarren heeft 
gepubliceerd. De studie over Jordanie is klaar.
Er is een sterke groei in de vraag.  CSP wordt  in 2017 al rendabel. In 2022 wordt 47% van de stroom 
door CSP geleverd. CSP gaat gasturbines die op olie draaien vervangen. CSP wordt dus de backbone 
van de jordanese stroomproductie.

De seizoensfluctuaties in  El Kharga zijn heel klein.

In 2022 wordt de prijs van importstroom in Duitsland  uit Marokko 12 ct/kWh (berekend met   5% 
rente en 40 jaar afschrijving).

10:30 WED-2-B: Energy Storage Ambassadeur

10:30 Sulfur Based Thermochemical Energy Storage for Concentrated Solar Power 
B. Wong, general atomics 

Sinds mijn rapportage op de SolarPaces2011 conferentie is er veel vooruitgang. Voor de gedetailleerde 
beschrijving van de betreffende chemsche reacties zie het verslag van de SolarPaces2011 conferentie in 
Granada  op www.gezen.nl
De energieinhoud van zwavel is 12500 kJ/kg, van vloeibaar zout  300 kJ/kg en van olie 45000 kJ/kg.
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De grote energieinhoud en de lage kosten van zwavel maakt seizoens energieopslag mogelijk. Een 
dergelijke zeizoensopslag in de wat verdere toekomst noodzakelijk, en zal het mogelijk maken om he 
CSP-aandeel in de energiemix groter te maken en gas ui te faseren.
Tijdens de S-verbranding is een temperatuur van 1200 C haalbaar waardoor verbranding in een 
gadturbine (Brayton-cyclus) mogelijk is.

De receiver in de toren bestaat uit SiC-schuim waarin het zwavelzuur ontleedt. Het is een twee-staps 
proces, bij 400 C en 850 C. 
De katalysatoren zijn kritisch, FeCr2O4 vergiftigt, een CuV katalysator is beter en functioneert bij 
lagere temperatuur. 

Er wordt gemodeleerd met het AspenPlus model en er worden experimenten uitgevoerd.
De reactiesnelheden zijn nog laag: 1% per uur (orde van grootte), en  gaan omhoog bij toepassing van 
katalysatoren
Een alternatief is om  de omgekeerde Bunsenreactie met HI en I2 toe te passen. 
De zwavelzuurfabriek bestaat uit een serie  reactoren: vloeibaar SO2 in,  gesmolten S uit, de 
concentratie van H2SO4 neemt toe in de vaten richting S.

Het verbranden van zwavel in turbines is volgens de turbinefabrikanten in principe mogelijk.

10:50 The TCSPower Project – Thermochemical Energy Storage for Concentrated Solar Power 
Plants 
A. Wörner, DLR 

Chemische reactor, gekoppeld aan trogveld, voor dag/nacht .opslag van chemische energie.
Er wordt een omgekeerbare  gas-vastestof reactie toegepast.  Afhankelijk van de chemicalieen wordt de 
optimale temperatuur gekozen.

Voorbeeld:
Ca(OH)2 + warmte → CaO + H2O  (stoom)
De reactieenthalpie is 100kJ/mol, de reactietemperatuur 507 C en de energiedichtheid (van de CaO 
waarschijnlijk) 419 kWh/m3.
Bij de omgekeerde reactie komt warmte vrij.

Ander voorbeeld:
3Mn2O3 + warmte → 2Mn3O4 + ½O2

Deze reactie loopt bij 980 C  en 1 bar, de energiedichtheid is 126 kWh/m3

Er zijn nog geen experimenten gedaan. Dit programma wordt door veel partnets uiitgevoerd en  heeft 
steun van de EU (4 miljoen euro). Het doel is het ontwikkelen van een 10 kW reactor met 100 kWh 
opslagcapaciteit.

11:10 Performance of Solar Thermal Plants Operating from PCM Storage 
A. Kribus, Tel Aviv University 

Dit onderzoek is relevant voor direct steam generation. Bij PCM (Phase Change Materials) opslag 
wordt gebruik gemaakt van smelten en stollen. De delta T (de temperatuursprong die we warmtestroom 
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aandrijft) neemt af bij  toenemende dikte van de vaste fase door de  slechte warmtegeleiding in de vaste 
fase.
Bij het bedrijven van een centrale zijn er twee  modellen: 

1. de delta T constant, of
2.  de flux constant houden.

Geval 2 is superieur, maar het vermogen van de Rantkine cyclus neemt af met 20%. Bij verbeterde 
geleiding (met korrels in het stollende zout bv,) is de afname gedurende ontlading 4%. 
Wermen met constant vermogen is mogelijk, de temperatuur daalt dan sterker dan lineair, dit gaat ten 
koste van de opslagcapaciteit. 

Er zijn nog geen experimenten gedaan.

11:30 Thermochemical Heat Storage Based on the Reaction System CaO/Ca(OH)2 
M. Linder, DLR 

Er zijn spacer deeltjes nodig (slechts 2% aan  Aerosil deeltjes). Experimenten op 25 kg schaal worden 
uitgevoerd.

11:40 Development of Molten Salt Storage Material with LiNO3 and Ca(NO3)2 in CSP Plants 
A.G. Fernandez Diaz-Carralero, University of Madrid 

Het mengsel 20% LiNO3 + 53% KNO3 + 28% NaNO3 heeft een laag smeltpunt, 130 C. 
(het standaard mengsel van  KNO3 + NaNO3  smelt bij 221 C).
Er worden corosiestudies van wanden en pijpen uitgevoerd, voorlopig alleen bij lage temperaturen. Het 
mengsel met lithium veroorzaakt minder corrosie.  

11:50 Development of Innovative Components for the CellFlux Storage Concept 
Dörte Laing DLR

Lucht als tussenvloeistof met extra warmtewisselaar, verder een simpele vaste stof voor de 
warmteopslag. Vrij kleine eenheden die parallel worden ingezet. Parallelle cellen. Bakstenen met 
gaatjes werken goed. Maar de delta T is groot.

12:10 Evaluation of a Latent Heat Thermal Energy Storage System Using AlSi12 as a Phase 
Change Material  
J.P. Kotzé, Stellenbosch University 

Toepassing van Al88Si12    met smeltpunt  550 C als Phase Change Material voor de overvehitting van 
de stoom. Er is een  model gemaakt, maar dat is nog niet gevalideerd.

14:00 WED-3-D: Commercial Projects in the World Fez 2

14:20 Shams 1 Update on Project Status 
O. Goebel, Hochschule Hamm-Lippstadt
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Trogcentrale van 100 MW in de Emiraten, locatie:  Madinat Zayed. Er wordt een booster heater met 
gas toegepast om het zon →  elektrisch rendement op te voeren. Er wordt luchtkoeling toegepast. 
Er is een extra gasrander om de olie bij te warmen in geval van overtrekkende wolken. De  
gasbijdrage aan de stroomproductie is 18%.

De DNI bleek onverwacht laag, iets onder 2000 kWh/m2/jaar. Er zijn echter geen betere sites in de 
Emiraten. De oorzaak is het veel voorkomen van stof in de lucht.
In Aug 2012 wasde centrale voor 99% klaar, in december begint de productie.

Er zijn 14 meter hoge duinen, er was dus veel buldozer werk nodig. Het zandtransport door de wind is 
3 ton per strekende meter per jaar. Een speciale vrachtauto is nodig om het zand tegen de 
beschermwand rondom de centrale weg te voeren. 
De spiegels moeten 1 keer per 3 dagen schoongemaakt worden. 

15:10 Innovative CSP Technologies for a Small Scale Co-Generative Plant for Multipurpose  
Applications – The FP7 MATS Project 
F. Fabrizi, ENEA

 1 MW Multifunctioneel trogspiegelveld van 1 MW met gesmolten zout als transportvloeistof en opslag 
in een  thermocline tank. Ook MED (Multiple Efect Desalination) ontzilting.
Het project staat bij  Alexandrie aan de kust op universiteitscampus.
De investering bedraagt 23 Meuro, er is  50% EU subsidie gegeven. Er wordt gas gebruikt om 
bevriezen van het zout  te voorkomen. 

15:30 Solar Thermal Power Supply for a Copper Mine 
P. Stukenbrock, Pöyry Deutschland GmbH

13 MW project op Cyprus. Vorig jaar was er op Cyprus een zware stroomstoring storing door een 
explosie in een centrale.
De condensortemperatuur is hoger dan normaal, nl. 55 C. Deze warmte wordt in de mijn gebruikt.
De LCOE (Levelized Cost Of Electricity) kosten zijn 18.4 eurocent/kWh. Het is er stoffig, dus de 
spiegels moeten vaak worden schoongemaakt. 

17:00 WED-4-D: Optical Measurements, Characterization and Analysis 
Fez 2

High-resolution measurement system for parabolic trough concentrator modules in series  
production
S. Ulmer, CSP Services

Het beeld dat de trogspieggel maakt van een  geprojecteerd streeppatroom fotograferen,  in beide 
richtingen, de gekromde richting en de rechte richting. De methode is gevalideerd met andere 
methoden. Het doormeten van 1 trog duurt 10 minuten.
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18:40 Corrosion of Aluminum Solar Reflectors 
F. Sutter, DLR 

Productie van spiegelend aluminium:
De basis is aluminium met dikte 0.5 mm.
1. anodiseren met zwavelzuur, 1 micron dik
2. PVD (vacuum opdampen) zuiver aluminium, de eigenlijke spiegellaag.
3. PVD   SiO2
4. PVD  TiO2 
5. sol-gel coating van SiO2  

De totale reflectiecoëfficiënt is 90%,  de exact gespiegelde  reflectiecoëfficiënt is 85% ( alle 
gereflecteerde binnen  12.5 mrad van de exacte reflectielijn).

Er treedt direct 5% verlies aan reflectie op, daarna is het verlies door  verwering 3.5% na 5 jaar. 
Schoonmake heeft  een effect, maar welk effect is nog niet duidelijk.
Er treedt in een corrosieve omgeving (aan de kust bv.) corrosie in  een tempo van 2% per 5 jaar . 

De verklaring is as volgt. Er ontstaan pinholes in de sol-deg coating door verdampende 
verontreinigingen en corrieve stoffen kunnen de  zeer zuivere Aluminium laag bereiken en aantasten. 
Deze aantasting zet zich over grote afstanden voort. Door de aantasting ontstaat waterstof, dit 
veroorzaakt nieuwe gaten. 

18:50 Characterization of Metallized Polymer Films for Long-Distance Heliostat Applications 
C. Ho, Sandia National Laboratories

Een heliostaat is met 3M SMF 1100 film bedekt.
Binnen  1 jaar is er geen optisch verschil met glasspiefels te zien met een reflectometer.
Ook bij grote afstand, tot 1700 meter, is geen verschil te zien.

_________________________________________________________________________

Donderdag 13 september 2012

08:30 THU-1-A: Plenary - Solar Fuels and Process Heat Ministers Room 
Chair: Anton Meier, PSI 

08:30 Solar Chemistry – Future Prospects 
M. Epstein, Weizmann Institute of Science 

Over syngasproductie met behulp van zon (syngas = waterstof + koolmonoxide). 
Een koolstofhoudende stof (methaan, biomassa, bioafval, plastics, (houts)kool) wordt samen met stoom 
verhit in de receiver van een zonnetoren, waarna syngas ontstaat. De enthalpie (hoeveelheid  chemische 
potentiële energie) is toegenomen door de zonne-energie.   Met de Fischer-Tropsch reactie kan uit 
syngas een  vloeibare brandstof worden gemaakt. Noodzakelijke voorwaarde is de stabiele aanvoer van 
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syngas.

Er wordt een central receiver (zonnetoren) met beam-down optica toegepast, de geconcentreerde 
zonnestralen schijnen dan van boven naar beneden in het reactievat. De receiver is een reactievat met in 
de conische wand katalysatoren. Ook wordt een buis met paladium aan de binnenkant als receiver 
gebruikt. Of SiC schuim.

Waterstofproductie is een twee-stapsproces:
oxiden van Fe, enz. MgO, SnO,  ZnO  in de receiver verhitten gedurende dag, waarbij zuurstof vrij 
komt.  's Nachts de reactie
metaal + water →  metaaloxide + waterstof.

In de receiver kun je ook koolstof nanotubes produceren.              

Het totaalrendement van een CSP-centrale is laag: optisch rendement (80%) * rendement (warmte-
>stroom)(33%) = 25%. Kunnen we de Rankine-cyclus (stoom) met zijn lage rendement niet vervangen 
door iets beters? Ja, op twee manieren. 

1. Met foto-thermische electronen, maar dan is er een opslag mogelijk
2. Met een batterij die wordt gevoed door chemicalieen die in een zonnetoen worden 

geproduceerd. Je kunt dan 49% totale efficiency krijgen.
Voorbeeld: Metaal-lucht batterijen. Een Li-lucht batterij heeft een 200 keer grotere energiedichtheid 
dan bv. vloeibaar zout. Andere geschikte metalen hiervoor: K, Na Ca Mg.
K en Na hebben 1000 tot 1100C nodig, en lage druk, 1 mbar.
Splitsing van natriumsulfide in de toren, opslag van Na en S, combineren in de Na – S batterij  met 
95% redement. Deze technologe bestaat al op 100 MW-schaal met batterijen die  aan het net 
gekoppeld. Er isnog veel R&D nodig van  de zonne-energie kant,  het zal nog 10 jaar duren voor de 
commercialisatie.

Zonnetorens zijn ook perspectiefvol om aluminium te produceren. Vacuum metaaloxide splitsing heeft 
veel mogelijkheden en perspectieven. Deze electrochemische opslag zal  stotage zal het rendement van 
CSP flink verhogen. Uiteindelijk wordt hieree een CSP-prijs van 3 cent/kWh mogelijk.

Zonnebrandstof kan ook uit biomassa worden geprduceerd, de energie is dan deels ui zonne-energie, 
deels uit fotosynthese-energie.

08:50 Pilot Scale Syngas Production via Solar Gasification of Carbonaceous Feedstock 
C. Wieckert, Paul Scherrer Institute 

Kool, biomassa, en afval verhitten in een toren samen met stoom wordt syngas, er zit meer energie in 
het syngas dan in de C-houdende brandstof. Bij 900 C loopt de reactie volledig en produceert zuiver 
syngas.
Er is een Beam-down optica halverwege de toren op het PSA (zonnelaboratorium in Almeria, Spanje) 
geimproviseerd. De chemische reactor met 1 m3 inhoud wordt 1 keer per dag gevuld. Soms is een teer-
kraker nodig.  Er worden allerlei C-houdende stoffen getest, van houtskool tot plastic afval en 
biologisch afval. De zonrendement is   nu 40%,  maar kan 60% worden. Het syngas is veel zuiverder 
(minder CO2 en N2) dan zonder de zonne-energie het geval zou zijn. 
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09:10 Review of Recent Developments in Solar Heat for Industrial Processes 
K. Hennecke, DLR 

Veel industriële processen gebruiken warmte beneden 250 C. Op het DLR is de behoefte in het 
EUMENA gebied  geinventariseerd. Voorbeelden: stoom voor industrie, voedselindustrie, papier, 
suiker. Hoe groot is het marktpotentieel vor geconcentreerde zonnewarmte voor deze processen
Maak gebruik van bestaande installatie: voor zonnestoom in toe op de meest geschikte plaats in het 
proces. Produceer de zonnewarmte bij een hogere temperatuur, voeg een turbine toe die werkt tussen 
die hoge temperatuur en de door de fabriek gewenste temperatuur, ded elektriciteit is dan een extra. 
Evenueel kan 's nachts biomassa worden gestookt om het proces continu te makenom de stoom te 
maken.

Voorbeelden:
Steenfabriek, voordrogen van de bakstenen. 200 tot 250 C
melkpoeder drogen  185C
Het Zwitserse bedrijf NEP heeft 600 m2 aan trogspiegels geleverd voor heetwaterproductie van 130 C, 
onder overdruk. 
Integratie van zonnewarmte  in lakstraten in autofabrieken met een fresnelveld van  74 kWt
Klimatiseren incl. Koeling van de Steinway pianofabriek in New York.

Er is een SolarPaces subtask voor process heat. In  februari is de volgende Taskmeeting in Zwitserland. 
Er komt ook een grote conferentie over dit onderwerp.

Er is voor al deze toepassingen een stimuleringspolitiek nodig, want zonder  steun is het meestal nog 
niet rendabel. De kosten van de spiegelvelden zijnj nog hoog, 300-500 euro/m2.

09:30 Solar Process Heat with Scheffler Reflectors 
W. Scheffler, Simply Solar / Solare Bruecke e.V. 

Een Scheffler reflector is een scheef uitgesneden sector uit een omwentelings parabolide met een as die 
evenwijdig is met de aardas. Gedurende de dag roteert de reflector om die as met constante snelheid 
(15 graden per uur). Het brandpunt blijft dan constant. Probleem is de seizoensvariatie. Die wordt 
gecompenseerd door af en toe de vorm van de spiegel te wijzigen met instelschroeven, soms 
computergestuurd. Het idee is al 30 jaar oud. De windlast is uitgebalanceerd.
In India zijn 2 fabrieken die de Schefflerspiegels produceren.

Toepassing:  solar cookers van 10 tot 16m2, de stralen komen vrij horizontaal binnen, dus kunnen door 
een gat in de muur van de keuken.
Een 60m2 spiegel heeft een concentratie van 227 zon.
Met 800 reflectoren kan een CSP-centrale worden gevoed met warmteopslag in massief ijzer, 1 MW op 
24 uur basis.

10:30 THU-2-D: Solar Fuels and Chemical Commodities Fez 2
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12:00 Factors Influencing Hydrogen Production and Sodium Recovery in the NaOH-MnO  
Thermochemical Cycle 
A. Bayón, IMDEA Energy 

Dit is een 3-staps proces:
Mn2O3 + warmte → 2MnO + ½ O2

2MnO + 2NaOH → 2NaMnO2 + H2

2NaMnO2 + H2O) → Mn2O3 + 2NaOH
Voordelen:
Vrij lage temperaturen.
Hoge theoretische exergie efficiency: 74%
Nadelen:
Er is vacuum nodig
Er is verlies van natrium.

Het effect van de korrelgrootte is gemeten. De gemeten efficiency is  22%.

14:00 THU-3-D: Emerging Concepts Fez 2

14:00 Thermionic Emission: A Different Path to Solar Thermal Electricity 
A. Kribus, Tel Aviv University

Kathode en anode in vacuum, de kathode wordt bestraald en zeer heet, zendt electronen uit die op een 
hogere potentiaal door de anode worden opgevangen. Bij gewone materialen krijg je pas een redelijke 
stroom bij 1500 C, en is de efficiency slechts 20%. De temperatuurafhankelijkheid van de 
energieopbrengst is kwadratisch,
Het EPHESTUS PROJECT EU  FP7 project heeft als doel om betere  materialen voor dit proces te 
vinden.
Na anode moet spectraal selectief zijn  en een goede elektrische geleider zijn.
Geschikte materialen: SiC, HfC, AlN + 25%  SiC + 10% MoS  is na  laserbehandeling
90%/50% selectief.
Met CPD wordt een  diamant laag coating op de kathode aangebracht.
De celspanning is 2 volt, de stroomdichtheid  0.01   A/cm2.
De  kathode heeft een temperatuur van 980 C, de anode moet kouder dan 300 C blijven, anders gaat het 
rendement  omlaag. 
Om te kijken of er een tweestaps proces mogelijk is (co-generation) wordt een peltier element tussen de 
kathode en de omgeving geplaatst. 

De volgende stap: incapsuleren, zodat er geen vacuumpomp nodig is. 
Het theoretisch rendement is 30%.

Volgende stap: bestraal een halfgeleider, met een tweestapsproces  moet 50%  mogelijk zijn. 
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Assessment of a falling solid particle receiver with numerical simulation.
B, Gobereit  DLR

In een central receiver in een toren valt het geconcentreerde licht op een gordijn van vallende, meestal 
ceramische, deeltjes. Een vallend deeltjes receiver heeft veel voordelen, het materiaal dient ook als 
transport en warmteopslag. De vallende deeltjes warmen op van 300 naar 800 C. Het receiver 
rendement is  89 tot 84% bij wind tot 15 m/s.

Thermal insulation based on radiation shields for CSP-HTF pipes: FD modeling and experimental  
validation
D. Montorfano SUPSI-DTI
Stralingsschilden in receivers voor troggen, voor bredere troggen met gas als werkmedium.

15:00 Preliminary Assessment of a Novel Small CSP Plant Based on Linear Collectors, ORC and  
Direct Thermal Storage 
E. Casati, TU Delft

ORC (Organic Rankine Cycle) heeft veel voordelen.
ORC + CSP met directe opslag in het werkmedium (de organische vloeistof).
Opslag in de vloeibare fase in een thermocline tank, de damp voor de turbine ontstaat door flashen. 
De opslagcapaciteit is 6 kWhe per m3 vloeistof.

Ik praat na afloop met Casati. Hij werkt bij de afdeling proces en engineering, als enige aan een aan 
CSP gerelateerd onderwerp.

NaK as a primary heat transfer fluid in thermal solar power installations
J.P.Kotzé, Stellenbosch University

Vloeibare alkalimetalen zij ideaal als warmetransportvloeistof met als enig nadeel hun brandbaarheid. 
Er is veel ervaring opgedaan in de kernenergie.
NaK smelt bij -12.8 C  bij de volgende samenstelling: 77.8% K 22,2% Na.
Het is bruikbaar tot 1100 C.
De receiver voor een 900 MW torenis  8 m hoog met 10 m diameter, en heeft vertikale buizen waar de 
NaK doorheen stroomt.

17:00 THU-4-B: Policy and Marketing Ambassadeur 

17:00 Are Cooperation Mechanisms an Opportunity to further Deploy Concentrated Solar Power  
Technologies in Southern Europe? 
M. Santamaría, CIEMAT

De EU richtlijn 2009/28/EC geeft bindende doeleinden voor het aandeel DE in de lidstaten in 2020 
(Voor Nederland is dat 14%). Atikel 6 staat toe dat een deel mag bestaan uit DE die op het territoir van 
een andere lidstaat is opgewekt, mits die andere lidstaat een surplus heeft, dus meer DE opwekt dan de 
EU verplichting. Het stroomtransport over de grens hoeft niet fysiek te zijn, maar mag virtueel, d.m.v. 
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groene-stroom-certificaten. Nederland kan kiezen tussen dure wind op de Noordzee, of  minder dure 
CSP in Spanje. Deze laatste optie heeft voordelen voor beide landen.

Ik spreek een dag later met de hoofdauteur van het rapport, Natalia Caldes Gomez. Zij heeft in 
Nederland met het ECN gesproken, en met mensen van het ministerie van ELI. Ze vond de 
belangstelling vanuit Nederland matig, er werd steeds gezegd dat er weinig Nederlandse CSP-industrie 
is. Dit argument slaat als een tang op een varken. De NEM heeft een volledige zonnetorencentrale in de 
aanbieding met zelf ontwikkede receivertechnologie en heliostaattechnologie. Daarnaast zijn er diverse 
toeleveringsbedrijven aan de Duitse CSP-fabrikanten. En dan is er nog SOLAq als zelf-scheppend 
Nederlands CSP/CPV bedrijf. 

The value of hybridizing CSP
F.Siros EDF

Hybridisering van kolencentrales (met gepulverd kool) door tevoeging van een spiegelveld. 
Geen drempels opleggen in de stimuleringspolitiek, zoals uitsluiting van hybridiseingsopties, dat is 
nutteloos. 
Voorbeelden: Liddel  3MWe solar (in bedrijf) en Kogan Creek 44 MWe solar (in aanbouw), beiden 
fresnelspiegelvelden. 
Neem als uitgangspunt een  moderne kolencentrale van 1 GW. Er zijn 5 opties voor koppeling, bij de 
meeste opties is er  een hoger  zon → electriciteit rendement  dan  bij een geisoleerde CSP-centrale

18:40 CSP, PV and Wind: Which Technology is the Most Competitive? 
M. Moser, DLR 

 Een lage LEC (Levelized Electricity Costs) mag niet het enige criterium zijn, maar ook 
transportkosten, energieopslagkosten, kosten van back-up centrales. 
Houdt rekening met bestaande subsidies voor fossiele energie.
Alleen een optimale mix levert stroom voor een land voor de laagste kosten. Appels en peren (PV en 
wind enerzijds en CSP-met-opslag anderzijds kun je niet met elkaar vergelijken op een te simpel 
criterium als LEC. 

18:50 CSP Industry Market Forecast and Outlook for 2017 and 2022 
B. Gallego, CSP Today

Er is een nieuwe versie van de outlook uitgegeven door CSP Today. 
Momenteel is 2582 MW aan CSP-centrales in bedrijf en 2822 MW is in aanbouw. 
CSP-Today heeft  3 scenarios gemaakt voor  2022:
pessimistisch senario:  12509 MW,
conservatief scenario:  24498 MW  en
optimistisch scenario:  52616 MW 

In de USA gaat CSP het hardst groeien.
Daarna India, MENA, China+Australië en Zuid-Afrika.

17:00 THU-4-D: Water Desalination and Detoxification
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17:00 Comparative Assessment of Different Cooling Options at Combined Power and 
Desalination Plant in Port Safaga (Egypt) 
J. Blanco, CIEMAT-PSA 

De waterbehoefte an een land of gebied gebruikt als eenheid de Nijl: 1 nijl = 60 Gm3/jaar = 60 km3/jaar.
Bijna alle landen met een watertekort en ontziltingsinstallaties hebben een uitbundige zonneschijn.
Er  is een inventarisatie van een mogeljke  CSP+D plant in Port Safaga (Egypte, Rode Zee). Het 
rapport is nu klaar.
Port Safaga ligt 50 km ten zuiden van Hurgada. De DNI is  2500 kWh/m2/jaar.
De afstand naar de zee is 2.2 km, hoogte van het terrein 20 m boven zeeniveau.
Er worden verschillende configuraties vergeleken die netto 50 MW elektriciteit leveren met 6.5 uur 
opslagcapaciteit.
Het stroomverbruik in de RO (Reverse Osmosis) ontzilting is 4 kWh/m3  .   
De MED (Multiple Effect Desallination) verbruikt warmte uit de condensor en 1.25 kWhe/m3
inclusief pompvermogen over 2.2 km voor de pompen. 

Vergelijking: 
1. CSP-centrale met RO, waarbij de condensor wordt gekoeld door er zeewater doorheen te 

pompen. De Δt in de condensor is 10 K.
2. CSP-centrale met RO, waarbij de condensor wordt gekoeld door zoet water te verdampen in een 

koeltoren. Luchttemperatuur 40 C, luchtvochtigheid 60%.
3. CSP-centrale met RO, waarbij de condensor wordt gekoeld met luchtkoeling.  De Δt in de 

condensor is 20 K, de condensor temperatuur is 60 C. 
4. CSP-centrale met MED waarbij de GOR (Gain Output Ratio gelijk is aan 10)

Zelfde hoeveelheid netto electriciteit (50 MW) en water voor alle 4 gevallen.

De MED heeft 14 effecten met Δt  tussen effecten = 2.5 K,  condensor temperatuur = 70 C, en 
zeewatertemp = 28 C.
In de opties 1 en 4 moet er veel zeewater naar de centrale worden gepompt. De netto  electrische 
efficiency daalt met 0.5% punt als je 5 km naar het binnenland gaat (20 meter hoogte) door benodigde 
pompvermogen. 

Het resultaat van de inventarisatie  is als volt:
optie 1 heeft het beste economisch rendement,  daarna komt 4.
Optie 3 heeft het laagste rendement.

17:20 Performance of Small Parabolic Through Collector as Thermal Energy Supply to Steam 
Generation 
M. Ibarra, CIEMAT-PSA
(gegeven door Alarcon)

Bij MED ontzilting  met GOR= 0 wordt de GOR 12-14 als je thermische compressie doet van de 
stoom.
Smalle troggen, geleverd door NEP Solar (Zwitserland). Een veld van  230 m2  levert  126 kWt  bij 
200 C. De kleine trogspiegels zijn momenteel nog veel te duur. Er is een  prijsdaling tot 200 tot 250 
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euro/m2 nodig.

____________________________________
Vrijdag 14 september 2012

08:30 FRI-1-A: Plenary - Hybrid / Storage Operation Ministers Room 
Chair: Cedric Philibert, ADEME 

08:30 An Overview of Configurations 
C. Philibert, International Energy Agency 

Meer dan de helft van de Spaanse CSP centrales heeft warmteopslag en allemaal hebben ze gas backup, 
dus de mogelijkheid om stroom te leveren als de zon iet schijnt. De nieuwe CSP_centrales in de USA 
hebben weinig backup. Zo'n backup bestaat alleen uit een stoomturbine, het rendement gas → 
elektriciteit is dan aanzienlijk lager dan in een moderne combined cycle (CC) centrale. Te veel gas 
stoken in een CSP-centrale is dus slecht voor het milieu.

Hybridisatie is het toevoegen van een klein veld  aan een grote fossiele centrale. De zonnerendement 
van het spiegelveld kan dan hoger zijn dan in een pure CSP-centrale. Plaatsing van veel spiegelvelden 
bij fossiele centrales draagt goed bij aan de leercurve van de spiegels. 
Voorbeeld: het Fresnelveld dat in aanbouw is bij de Koogan Creek kolencentrale in Australië.
De combinatie CSP-Biomassacentrale is vanuit milieuoogpunt bekeken nog beter. De beste inkoppeling 
van zonne-energie is het voorverhitten van het water dat naar de verbrandingsketel gaat.

Wat betreft de opslag  worden torens met gesmolten zout de standaard. Voorbeeld: Gemasolar in 
Spanje. De concurrentis :PV + hydro-opslag (water oppompen). Opslag maakt het mogelijk om zonne-
elektriciteit te produceren  op de piektijden, wanneer de kwh prijs  3 keer hoger kan zijn dan 
gemiddeld.

Er is een seizoensmismatch: in de lente veel zon en weinig vraag, in de winter andersom. 
Zonnebrandstof wordt noodzakelijk om deze ongelijkheid uit te middelen.

Aanbeveling aan de politiek: 
1.Beloon het zonne-aandeel in een hybride CSP-fossiel centrale even goed als in een zuivere CSP-
centrale.
2. Beloon technieken die flexibel zijn
3. Verhoog de publieke bijdrage aan de R&D voor CSP, die is nu veel te laag.
beloon de noodzakelijke e toenemende flexibiliteit
4. Beloon ook de kleinschalige opties zoals water verwarmen.
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08:50 Hybridization with Solar Boosters 
W. Conlon, AREVA Solar 

AREVA heeft AUSRA opgekocht, AUSRA heet nu dus ARENA Solar en produceert en exploiteert 
fresnelspiegelvelden. Koogan Creek is nu in aanbouw, 44 MWe zonnebijdrage bijdrage toevoegen aan 
de bestaande 750 MWe kolencentrale. De waterkwaliteit is zeer kritisch.
Er is een plan voorArizona.
2 * 125 MWe puur iin aanbouw in India.  Het Reliance project  in Radjestan (India) betreft 2 * 125 
MWe puur CSP en is in aanbouw.
Allemaal Fresnel.

Hoe moet je de zonne-wartme integreren? Waar wordt de zonne-stoom in het systeem gevoerd? Er zijn 
diverse mogelijkheden. In een CC met  gas is nu maximaal een zonneaandeel (solar share) van 8% 
mogelijk. Dit kan opgevoerd worden tot 20%, en is de goedkoopste zonnestroom.
Hermee kan de leercurve versneld worden.

09:10 SolarReserve's Energy Storage Approach to Matching System Load Profiles 
W. Gould, SolarReserve 

De oude zonnetoren  Solar One   (1979-1984) met thermocline storage had  veel last van kleine wolken 
en gebruikte een gasgestookte hulpketel van 10% van de totale capaciteit.
De zonnetoren Solar Two (1994-1999) had een 2-tank systeem met gesmolten zout.

Een CSP-centrale kan basislast elektriciteit leveren, maar ook “boosten”, d.w.z. de caaciteit van de 
turbine is groot, en de warmteopbrengst van 1 dag kan in een beperkt aantal uren in srtoom worden 
opmezet op de momenten van de dag dat de kWh prijs maximaal is. Dit is het grote voordeel t.o.v. PV. 
Voor recht toe recht aan productie is PV nu goedkoper, een net met een hoog aandeel aan duurzame 
energie  (DE) kan niet zonder CPV met CSP+opslag.

SolarReserve werkt aan het Crescent Dunes Solar Energy project in Nevada, een  110 MW toren  met 
opslag, 52% capacitetsfactor. In Saoedi Arabie zijn ambiteuze CSP-investeringsplannen. 

09:30 NREL Grid Integration Analysis - the Value and Benefits of Thermal Energy Storage
M. Mehos, NREL 

CSP is totdusver te weinig behandeld door de grid studies en daarom nog steeds ondergewaardeerd.
Er wordt een studie gemaakt van de integratie van PV en CSP samen in het netwerk in de US 
gebruikmakend van het PLEXOS kosten model en het SAM programma voor het CSP-deel.

Eerste resultaat voor hetnet van  Arizona:
In een scenario met hoog DE aandeel (35%) heeft CSP+opslag een veel hogere waarde dan PV en CSP 
zonder opslag.
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Bij 20% zonaandeel in het net moet PV al 20% van de tijd worden afgeschakeld (curtailment).
Maar bij 20% zonaandeel hoeft CSP+opslag niet afgeschakeld worden. CSP+opslag is ontworpen als 
zijnde veel flexibeler dan een kolencentrale (en kerncentrale), dus vanuit het perspectief van de 
netoperator atractief.

10:30 FRI-2-C: Emerging Concepts Fez 1 

10:30 Geothermal Boreholes Heat Exchangers Applied to the Dry Cooling of CSP Plants 
R. Olives, CNRS PROMES

Gebruik de grond als heat sink, boor vertikale gaten in de grond, vul die met pijpen omgeven door 
bentonite grout. Nog beter resultaat als er  5% grafiet word toegevoegd. Er wordt dan  200 W/m 
gedissipeerd.
Model voorbeeld: koeling van de PE1 NOVATEC centrale van 3 MWth.
Bij gebruik van bentonite met 5% grafiet is er 15000 meter aan koelpijpen nodig. De afstand tussen 
naburige  pijpen is 10 meter.  De kosten zijn gelijk aan die van  droge koeling, maar de efficiency is 
beter. Er zijn proeven gedaan met 42 m2 vlakke collectoren. 

Ik vraag of er de bodem af en toe, 's winters bv. gekoeld moet worden. Olives antwoordt dat de warmte 
zelf wegdiffundeert, verder de bodem in, en dat extra koeling niet nodig is.

An innovative hybrid solar gas-turbine power plant based on the TopCycle concept
Spelling,  (i.p.v. T. Strand) KTH Royal Institute of Technology

90% van de nu toegepaste CSP-technologie is meer dan 30 jaar oud. Er is een stap nodig om 
kostendaling te krijgen.
Het Top-Cycle concept voor een combined-cycle solar-gascentrale is als volgt.  Gebruik de receiver in 
een toren om de lucht en de stoom die de gasturbine ingaat voor te verwarmen. Het beste is om de 
hoofdturbine waarin het gas wordt verbrabd ook in de toren te plaatsen. Er is een solar share (zon-
aandeel van de geleverde elektriciteit) mogelijk van 40%, wat voor een hybride centrale erg veel is. 

12:00 Numerical Simulation of the Optical Performance of Offshore Solar Power Plants 
C. Diendorfer, Vienna University of Technology

Bij een trogspiegelveld of een fresnelspiegelveld dat op zee drijft veroorzaken de wind en de golven 
bewegingen. De standaard trog  (bv. Eurotrough) is een zware constructie. Daarom wordt de 
pneumetic prestressed mirror voorgesteld, dit is een lichte constructie.
Met raytracing wordt het effect berekend van het optisch rendementsverlies als funcie van de 
slingeramplitude door de golven. Dit wordt gedaan voor alle 3 slingerassen. 
De eis is hoog: de slingeramplitude moet < 0,1 graad zijn. 

SolarPACES Technology Innovation Award 
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De winnaar van deze jaarlijkse door SolarPaces gegeven prijs is Reflectec Plus  (Skyefuel).

Eric Frazier (van  Reflectec Plus):

Wij zijn de eerste leverancier van spiegelend folie dat een grote slijtbestendigheid (abrazion resistance) 
heeft. Je kunt ons systeem poetsen zonder beschadiging.  1 productielijn produceert vlakke spiegels met 
een apaciteit van 150 MW per jaar.

Er wordt door MunnichR 20 jaar reflectiegarantie gegeven.

Announcement of next Conference 

De SolarPaces2013 conferentie zal worden gehouden in Las Vegas op 8-11 oktober 2013

Verdere gesprekken tijdens pauzes e.d.

Ik praat met Rogers van E-Solar. Ik spreek twee Nederlandse jongelui,  van Oostum en Ward 
Hupperets. Ik praat met Martin Selig (Novatec). Er is nu een samenwerking van Novatec met ABB. 

Het Nederlandse bedrijf NEM heeft een stand, en is ook een van de sponsors van SolarPaces2012. 
NEM heeft een belangrijk aandeel geleverd aan de hybride CSP-gascentrale in Kuraymat (Egypte). Op 
basis van hun grote kennis op het gebied van ketels en hoge temperaturen heeft NEM een eigen 
receiver voor een zonnetoren ontwikkeld. Daarnaast wordt een eigen ontwerp heliostaat op het PSA 
(Almeria) getest. NEM levert een komplete zonnetoren centrale.

Zaterdag 15 september 2012 

Ik vloog terug van Marrakech naar Amsterdam met een overstap in Casablanca. In het vliegtuig vanaf 
Casablanca had ik een raamplaats aan stuurboord. Ongeveer drie kwartier na vertrek zag ik een fel licht 
op de grond. Dat zie je wel meer, de reflectie van de zon tegen een glazen dak of iets dergelijks. De 
reflectie is meestal na enkele seconden weer verdwenen. Maar dit felle licht bleef maar aanhouden. Ik 
zag er ook een structuur van cirkels omheen. Toen realiseerde ik me dat ik al boven Spanje zat, en dat 
dit de zonnetoren van Gemasolar bij Ecija moest zijn, dezelfde zonnetoren die ik vorig jaar na afloop 
van de SolarPaces conferentie in Granada had gezien, heel bijzonder.
  Waarom was het licht zo fel, en waarom bleef het zo lang schijnen, ondanks dat we ons intussen 
minstens 10 km verplaatsten? Dit komt omdat we zodanig vlogen dat er op het verlengde van de lijn 
vliegtuig – receiver steeds heliostaatspiegels waren. Deze spiegels zouden theoretisch al het 
weerkaatste licht naar de receiver moeten sturen, maar door spiegelfouten mist een klein deel van de 
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stralen de receiver, deze stralen vliegen door en werden door mij gezien. De zonnetorens in Spanje 
moeten al door duizenden luchtreizigers en piloten op deze manier zijn gezien, maar waarschijnlijk 
zullen weinigen hebben begrepen wat ze zagen.  

Posters:

E-14 Conductive PCM Composite Materials Applied to the Dry Cooling of CSP Plants 
R. Olives, CNRS PROMES

Toepassing van PCM als opslag van de afvalwarmte van de condensor van een CSP-centrale zodat 
demachtelijke koude benut kan worden om de centrale te koelen. Dit is alleen mogelijkbij zg. enhanced 
PCM's. Op de poster worden voorbeelden genoemd:
CH3(CH2)11OH , smelpunt 18 – 25 C, en CaCl2-6H2O, smeltpunt 33 C. 

A-22 Enhanced Solar Mirrors with Anti-Soiling Coating 
F. Schwarberg, FLABEG GmbH

In een stoffige omgeving neemt het reflectievermogen van de spiegels af met 1% per dag. Regelmatig 
schoonmaken is een vereiste.  De DuraGlare coating op de Flabeg trogspiegels coating heeft een 
afstotend effect op stofdeeltjes. 

A-25 Performance Study on Distributed Trough Solar Power System Based on Single Screw  
Expander and Organic Rankine Cycle 
Y. Zhang, Beijing University of Technology

De Single Screw expander is een simpel alternatief voor de turbine en de stoommachine in het 1 -200 
kW gebied. 

J-04 Free Greenius - Options and Availability 
J. Dersch, DLR

Met het programma Greenius kan de prestatie van een groot aantal configuraties worden berekend, 
zoals:

• CSP centrales van alle types, met of zonder warmteopslag
• Warmtewinning met concentrerende en niet-concentrerende collectoren
• Adsorptiekoeling met concentrerende en niet-concentrerende collectoren
• PV en CPV installaties
• windparken
• brandstofcel parken.

Het programma is gratis beschikbaar.
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L-06 Solar Atlas for the Mediterranean 
C. Hoyer-Klick, DLR

Vrij beschikbare compilatie van 20 jaar lange observaties met fijnmazige informatie, om de 1 km.

F-02 Integrated 5 MW Solar and Jartropha Biofuel Pilot Project in Darfur Region of Sudan 
M. Benmarraze, SOLAR EUROMED 

Volledig energie systeem met CSP + opslag en jatropha-olie om irrigatiepompen te bedienen. Het 
project maakt het mogelijk om voedsel te verbouwen en levert veel banen.  

M-02 Seawater Desalination through Membrane Distillation Powered by Solar Energy and Waste  
Heat 
A. Cipollina, J.Koschikowski, etc.  Università di Palermo

Beschrijving van een membraan destillatie systeem op het eiland Pantellaria (Italië). De warmte komt 
uit vlakke zonnecollectoren en het koelwater van twee dieselmotoren.
Capaciteit: 5000 liter/dag.
Voedingswarmte 75-90 C. 
Voedingsstroom 4500-5500 liter/uur.
Er waren soms lekkende modules, die dan werden vervangen.
Er wordt in de abstract geen uitspraak gedaan over de GOR, de poster was niet te vinden.
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