
Verslag van de SolarPACES 2014 conferentie.
Evert du Marchie van Voorthuysen

Ieder jaar wordt door SolarPACES, een internationale conferentie gehouden over alle 
aspecten van Concentrating Solar Power (CSP). In 2014 vond de conferentie plaats in 
Peking, China. De sessies vonden plaats in het China National Conference Center op het 
terrein van de olympische spelen van 2008 van 16 t/m 19 september 2014. Er water 600 
deelnemers uit 34 verschillende landen. 
De excursie vond plaats op 20 september en ging naar  het CSP R&D laboratorium in 
Badaling, afgesloten met een wandeling over een stukje van de Chinese Muur. Naast het 
officiële conferentiediner werd er ook een diner georganiseerd door de CSP Young 
Professionals.

De schrijver is geen chemicus, dus voor het mogelijke optreden van fouten op chemisch 
gebied  en verkeerde toepassing van het chemisch jargon wordt begrip van de lezer 
gevraagd.

Samenvatting en conclusies van de conferentie.

De waarde van CSP ligt in de mogelijkheid om op een betaalbare manier zonne-energie te 
winnen, op te slaan, en daarna te leveren op de tijdstippen van de dag dat de vraag naar 
elektriciteit maximaal is. Zonne-energie met zonnepanelen (PV) is goedkoper, maar heeft 
die opslagmogelijkheid niet. In de landen met veel zonnestraling is de combinatie van CSP 
en PV in één project de optimale manier om zonne-energie toe te passen die dag en nacht 
stroom kan leveren. 
Veel vooruitgang wordt gemeld bij de methoden om warmte op te slaan zodat 's avonds en 's 
nachts stroom kan worden geproduceerd.
Opslag van zonne-energie in chemische vorm, d.w.z. het maken van zonnebrandstoffen, is 
de beste manier om het tekort aan zoninstraling gedurende de winter te overbruggen. Er is 
op de conferentie veel vooruitgang gerapporteerd  op dit gebied, maar er is nog veel 
onderzoek nodig. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) hamert op de noodzaak om 
dit onderzoek te intensiveren. 
Nu de belangrijkste markt voor CSP, Spanje, stil is komen te liggen door de intrekking van 
de oude Feed-In wetgeving, blijken de kosten van door CSP-centrales snel te kunnen dalen.

Verklaring van afkortingen.

CSP Concentrating Solar Power, energieopwekking door middel van spiegels 
waarmee zonlicht wordt geconcentreerd.

DE Duurzame Energie, in dit rapport identiek aan hernieuwbare energie.
DLR Deutches Zentrum für Luft- und Raumfaht, doet ook onderzoek aan 

CSP in brede zin
DNI Direct Normal Irradiation, de loodrechte instraling direct vanaf de zon 
DSG Direct Steam Generation, in de receiver van een trogspiegel of een Fresnelveld
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wordt water direct in stoom omgezet
ECN Energieonderzoeks Centrum Nederland.
ESTELA European Solar Thermal Electricity Association, brancheorganisatie  van 

Europese CSP-bedrijven.
FIT Feed-In Tariff, een door de overheid gegarandeerde aankoopprijs voor 

geleverde elektriciteit uit een gespecificeerde hernieuwbare bron.
HVDC High-Voltage Direct Current, gelijkstroom onder hoogspanning.
IEA International Energy Agency, het energiebureau van de OECD-landen, 

brengt regematig rapporten uit met energiescenario's voor de hele 
wereld.

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IRR Internal Rate of Return, rendement op eigen vermogen.
MED Multiple-Effect Desalination, zeewaterontzilting door middel van 

destillatie in meerdere stappen waardoor het warmteverbruik sterk 
omlaag gaat.

MENA  Middle East North Africa , de landen in het Midden-oosten en Noord-Afrika.
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, 

samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch 
beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.

ORC Organic Rankine Cycle, een vloeistof-damp cyclus voor het opwekken 
van mechanische energie uit warmte waarin niet water, maar een 
organische vloeistof wordt toegepast.

PCM Phase Change Material, een stof waarin warmte-energie wordt 
opgeslagen tijdens een faseveranderig, meestal smelten en stollen

PV Photo-Voltaics, de technologie van de bekende zonnepanelen.
RO Reverse Osmosis, zeewaterontzilting door het persen van zeewater 

door een membraan met minimaal 30 bar overdruk.
ROI Return On Investment
STE Solar Thermal Electricity, CSP specifiek toegepast om elektriciteit op te 

wekken. 
TVC  Thermal Vapor Compression, zeewaterontzilting door verhoging van de 

druk van het lucht-waterdamp mengsel

Eerste dag, dinsdag 16 september 2014

Opening Session
Mr. Jiachang Cheng, Deputy Director of Hi-tech Department of MOST

Hernieuwbare energie is voor China heel belangrijk, want nu zijn de vervuilende kolen 
dominant, 66% van de elektriciteit komt uit steenkool. Er wordt een overzicht gegeven van 
het CSP-onderzoek in China. Na een uitgebreide opsomming van de onderwerpen, kan er 
geconcludeerd worden dat alle onderwerpen die voor CSP relevant  zijn worden aangepakt 
in China. Er lijkt wel iets meer aandacht te zijn voor het werken met hogere temperaturen en 
het halen van een hogere efficiency in de elektriciteitsopwekking. Er wordt in China 
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gewerkt aan standaardisatie van testmethoden en van de terminologie.

Cedric Filibert  (IEA)

CSP, door Filibert consequent STE = Solar Thermal Energy genoemd, heeft een goede 
toekomst. Ondanks het feit dat het nu goedkoper is om grootschalige zonne-energie uit te 
voeren door velden te beleggen met PV-panelen, blijkt uit de voortdurend vernieuwde 
modellen van het IEA  dat CSP steeds dezelfde belangrijke rol blijft spelen, ondanks dat het 
nu wat trager gaat met de ontwikkeling van CSP. 
IEA is trots op SolarPACES.  Er  zijn 40 zogenaamde implementing agreements, 10 hiervan 
betreffen duurzame energie. SolarPaces is een  erg belangrijke implementing agreement, en 
nu zijn ook veel niet OECD landen lid geworden van SolarPACES.

Overview of SolarPACES
Dr. Manuel Blanco, Chairman of SolarPACES

SolarPACES betreft de  Internationale  samenwerking op CSP-gebied. De activiteiten 
omvatten:

• Het definiëren van richtlijnen voor de bouw en de acceptatie van centrales;
• Standaardisatie van modellen, spiegelmeetmethoden;
• Karakterisering van de effectieve vorm van de zon;
• Zonnebrandstoffen;
• Inzet van CSP bij zeewaterontzilting.

De SolarPACES conferentie is de belangrijkste conferentie op CSP-gebied.

Dr. Luis Crespo, President of ESTELA

De CSP-ontwikkeling is vertraagd, er staat momenteel enkele honderden megawatt aan 
CSP-centrales  in aanbouw. Maar we zijn ervan overtuigd dat de groei weer aan zal trekken. 

CSP in Europa
Dr. Luis Crespo, President of ESTELA

Het Europese CSP-doel voor 2020: was 7 GW waarvan het Spaanse deel 5 GW moest zijn. 
Door de financiële crisis is deze doelstelling  flink naar beneden bijgesteld. 
In Spanje is het Feed-In systeem afgeschaft en vervangen door een aanvullende subsidie die 
de bestaande centrales een redelijke ROI biedt. In Spanje staan nu 50 CSP-centrales met een 
gezamenlijk vermogen van 2300 MW. Van de centrales is 40% uitgerust met warmteopslag, 
60% kan na zonsondergang geen stroom leveren. Er zijn momenteel geen nieuwe centrales 
in aanbouw en in de planning.
Er is in Spanje een nieuw beleid voor duurzame energie nodig, en hiervoor wordt gelobbyd.
De bijdrage van de Spaanse CSP-centrales aan het nationale net was op één moment 8.5%. 
De maximale bijdrage over een gehele dag was 5%, en de maximale bijdrage gedurende een 
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hele maand 4,2%, 860 GWh tijdens een augustusmaand.
Tijdens een zomerdag kan CSP van uur tot uur perfect de nationale vraag volgen, en levert 
dan 4% van de Spaanse elektriciteit. In de winter is de bijdrage slechts 1%.
In Frankrijk zijn er 2 Fresnelcentrales, 12 en 9 MW, een hiervan werkt al, de andere  start in 
2015.
In Italie  zijn een aantal trogcentrales van  50 MW in aanbouw met gesmolten zout als 
transportvoeistof.
In Cyprus is met de bouw van een torencentrale van 25 MW begonnen. Er wordt warmte 
opgeslagen in grafiet. De toekenning van een Feed-In tarief is nog niet definitief voor dit 
project.  
In Griekenland is geen vooruitgang op CSP gebied. 
Er wordt in Europa veel R&D gedaan op CSP gebied door laboratoria zoals  PSA (Spanje), 
CTAER (Spanje), DLR (Duitsland), CNRS (Frankrijk), ENEA (Italie), enz. 
Het EU-SOLARIS programma wordt door de Europese Commissie gefinancierd. 

CSP in USA 
T. Rueckert, US Department of Energy

De minister voor energie, Chu, heeft drie jaar geleden een doel gesteld, nl. dat de 
opwekkingskosten van CSP centrales moeten dalen tot  6 $cent per kilowattuur. Er worden 
een programma's uitgevoerd met de naam “Sunshot” om dit doel te bereiken.  
Deze programma's zijn:
Het MURI programma van universiteiten met projecten die 3-5 jaar duren, de  CSP National 
Lab Awards,  SolarMAT voor de ontwikkeling van bredere trogspiegels, PREDICS 2013 om 
de  fysische kennis van CSP-componenten te verbeteren, CSP hybrid, onderzoek naar 
chemische opslag.
Voor 2013 stond er in de USA 500 MW aan CSP-capaciteit opgesteld, maar de laatste 2 jaar 
is er veel bijgekomen, nl. 280 MW aan trogcentrales in Arizona en 392 MW aan torens in 
Californië, het Ivanpah project. De Crescent Dunes toren start in maart 2015.
Florida Power and Light heeft enkele trogcentrales van 140 MW. Sky Fuel heeft een 3MW 
installatie gecombineerd met zeewaterontzilting. Esolar (kleine torens) heeft diverse 
projecten in ontwikkeling.

CSP in South Africa 
V. Rajpaul, Eskom

De trogcentrale in  KaXu is voor  90% gereed en de  Khi toren voor 80%. De trogcentrale in 
Bokpoort is voor 50% klaar.
Er moeten veel hoogspanningslijnen extra worden aangelegd om de CSP-centrales aan te 
sluiten. In Zuid-Afrika geldt een FIT van 1,64 R/kWh voor CSP  (1 Rand  = 7 €cent)
Eskom gaat in 2016-2018  drie torens van 100 MWe per stuk bouwen die worden uitgevoerd 
met luchtkoeling. Bij het toevoegen van CSP aan kolencentrales om kolen te besparen is de 
beschikbaarheid van voldoende landoppervlak is meest kritische factor. CSP gaat een  
bijdrage leveren aan de piekvraag 's avonds en gedurende de winter.
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Voor investeringen in duurzame energie  en CSP zijn overheidsgaranties beschikbaar.

Plenary: IEA Solar Roadmaps 2014: How sunshine could become the first 
source of electricity by 2040

Insights of the IEA Solar Roadmaps 2014 
Cedric Philibert, IEA.

Er zijn nieuwe edities van de Roadmaps over CSP en PV. De vorige edities zijn van 2010.
De 2020 doelstelling in de roadmap van 2010 voor PV wordt volgend jaar al gehaald, maar 
de 2020 doelstelling voor CSP pas in 2027, hopen we. 
De modellering is vernieuwd met de mondiale elektriciteitsopwekking situatie in 2050 als 
rekenresultaat. Hierbij worden drie scenario's doorgerekend:

1. Het 6-graden scenario, afgekort 6DS, waarbij de huidige trends zich voortzetten 
zonder beleidswijziging. De CO2 in de atmosfeer zal dan zo ver toenemen dat de 
gemiddelde temperatuur op aarde met 6 graden zal stijgen;

2. Het 2-graden scenario, afgekort 2DS, waarbij de CO2 in de atmosfeer in voldoende 
mate is gereduceerd dat de opwarming beperkt zal blijven tot 2 graden, en waarin 
kernenergie en CCS een belangrijke rol spelen, de bijdrage van hernieuwbare energie 
aan de elektriciteitsopwekking is 65% in dit scenario;

3. Het 2-graden scenario zonder kernenergie en CCS, maar met een grotere bijdrage van 
hernieuwbare energiebronnen, afgekort hi-Ren. In dit scenario komt veel CSP met 
warmteopslag voor, met een bijdrage van 10%. De bijdrage van PV wordt 16%. In 
2050 zal de totale CSP-capaciteit 1000 GW zijn. De helft van de PV zal 
gedecentraliseerd zijn, bij de consumenten en de stroomverbruikende bedrijven. In de 
landen met een hoge DNI zal CSP domineren. 

De belangrijkste punten uit de STE-Roadmap:
• CSP is vooral belangrijk om productie naar avonduren te kunnen verschuiven;
• Het samenvoegen van  CSP en PV in 1 project heeft bepaalde voordelen;
• Het model is uitgebreid met de uitruil van elektriciteit tussen Afrika en Europa, wat 

duidelijke voordelen geeft; 
• De investeringskosten van CSP met wamteopslag  zullen dalen tot 4 $/W.

De spreker toont grafieken met het positieve effect van het verhogen van de concentratie. 
Puntfocus-systemen hebben daarom een goede toekomst. De R&D voor zonnebrandstoffen 
moet flink worden opgevoerd. 
De beste  markt zal zijn: China met  2500 GW aan zonnecentrales in 2050. China heeft een 
enorme ruimte voor CSP+opslag. Maar ook India.

Panel Discussion and Q&A

CSP Roadmaps, LOW COST OR HIGH VALUE?
Mark Mehos, NREL
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Er is te weinig aandacht voor de regionale  waarde van CSP. CSP zal op het niveau van de 
centrale netwerken niet kunnen concurreren met PV.
Door zonne-energie opgewekte elektriciteit heeft in de Zuid-Westelijke  USA de meeste 
waarde als de energie 4-6 uur wordt opgeslagen, de waarde bedraagt dan 10-12 cent/kWh. 
De productiekosten van CSP zijn het laagst bij basislast productie, met 15 uur  opslag, en 
bedragen dan 12 cent/kWh. Dit valt niet goed samen.

FOCUS-programma 
Howard Branz, ARPA-E

Dit programma betreft de combinatie van CSP en PV. In het gebied van de brandlijn van een 
trog of een Fresnelveld worden zonnecellen geplaatst die goed kunnen functioneren bij hoge 
temperatuur. Zo kun je de geconcentreerde zonnestraling optimaal expliteren bij een 
temperatuur van 150-600 oC. Bij een dubbel-junction-cel is de rendementsdaling bij 
temperatuurstijging acceptabel, zelfs bij  300 oC.  Op deze manier kan bij een 
concentratiefactor 100 een totale efficiency van 80% worden gehaald. De PV levert de 
elektriciteit overdag, de warmte wordt opgeslagen, en na zonsondergang levert het CSP-deel 
de elektriciteit. 
De beste markt voor zo'n geïntegreerd CSP+PV systeem wordt gevormd door de landen met 
een hoge DNI. 

Elisa Prieto, Abengoa Solar 

In Chili is een Abengoa centrale al concurrerend  met een combined-cycle gascentrale. In 
2020 zal dat het geval zijn in alle landen met een voldoend hoge DNI. We hebben nu de 
markt nodig om verder te ontwikkelen. We werken aan een gecombineerde  PV + CSP 
hybride centrale. PV en CSP kunnen prima samenwerken en samengaan.
Een goede CSP-startmarkt is Chili.  De netwerkbedrijven moeten nog beter worden 
voorgelicht over de voordelen van opslag.

Zhongying Wang, Energy Research Institute of NDRC

Deze spreker is de belangrijkste schrijver van het rapport over hernieuwbare energie van het 
IPCC.  Vandaag is de luchtkwaliteit in Peking erg goed. In het eerste halfjaar van 2014 
waren er in Peking slechts 16 dagen met een goede luchtkwaliteit.  Dit is vooral de schuld 
van het massale verstoken van steenkool.  Er is per 2050 een totaal opwekkingsvermogen 
van 4500 GW nodig  aan zonne-energie (CSP+PV) nodig in China. Het is slimmer om beide 
technologieën te combineren in gemeenschappelijke installaties, er is dan “slechts” 2500 
GW nodig.
Er is een groot koelprobleem, want er is te weinig water op de goede CSP-locaties.
 
Extra opmerking van EdMvV over de luchtverontreiniging. Tijdens mijn verblijf in Peking 
(zondagochtend 14 september tot dinsdagochtend 23 september)  was er de eerste drie 
dagen niet bijzonder veel te merken van luchtverontreiniging, de zon scheen. Maar daarna 
heb ik nauwelijks zon gezien, en was het zicht minder dan een kilometer of 3, soms nog 
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minder. Tijdens de excursie op zaterdag 20 september was er wel zon. Al met al zou ik 
statistisch gezien in Nederland gedurende dezelfde periode meer zon hebben gezien. 

Maar het meest verontrustend is de volgende observatie. Tijdens mijn vertrek uit Peking op 
23 september  was het regenachtig weer. Als je dan opstijgt door de wolken kom je altijd 
opeens er boven, en de zon schijnt uitbundig op de wolkenzee met een donkerblauwe lucht 
er boven. Maar in China niets van dit alles. We bleven door een soort mist vliegen, op 9 tot 
10 kilometer hoogte, en pas bij de grens met Mongolië kwam de zon door en werd de 
blauwe lucht zichtbaar. Ik kon het allemaal goed zien, want ik had een raamplaats.
Het is voor China te hopen dat de luchtverontreiniging in de gebieden waar alle CSP-
centrales gepland zijn afwezig is, anders kan het land zijn ambities op het gebied van 
zonne-energie wel vergeten.

Ik heb ook gehoord dat de situatie in de winter nog slechter is, want de meeste huizen en 
gebouwen worden met kolen verwarmd, en in die kleine installaties is filtering van stof en 
zwavel niet mogelijk.

Perspective of South-Africa
Prof. Dr. Frank Dinter , Stellenbosch University

Tijdens het biddingproces voor de nieuwe CSP-centrales is de vraagprijs met een factor 2 
gedaald tot  1460 Rand/Mwh = 14.6 $ct/kWh.  In het nieuwe plan uit 2013 is ten opzichte 
van het eerdere plan uit 2010 de bijdrage van kolen met een factor 3 gedaald, de bijdrage  
van PV iets verhoogd, maar de bijdrage van CSP met een factor 3 verhoogd, een  zeer goede 
ontwikkeling in 3 jaar tijd. Er wordt een tarief-vermenigvuldiger van een factor 2.7 
toegepast en uitbetaald aan CSP  gedurende de avondpiekvraag. Dit is zeer gunstig voor 
CSP+opslag.
Het plan is om de CSP centrales te bouwen  langs de hoofd hoogspanningsleiding die door 
het hele land loopt, de gemiddelde DNI is 2636 kWh/m2/jaar.

Aan het eind van de conferentie zal bekend worden gemaakt dat de volgende SolarPACES 
conferentie in Kaapstad zal worden gehouden, van 13-16 oktober 2015. 

Plenary: CSP - Heat and Power

Recent Advances in Thermal Energy Storage using Phase Change Materials 
D.Y. Goswami, University of South Florida

De energieopslag in de vorm van warmte bij hoge temperatuur kost een  factor 5 tot 10 
minder dan de opslag in batterijen. De spreker is schrijver van een reviewartikel over 
storage.
Er zijn de volgende technische problemen bij de opslag van warmte:

• de lage warmtegeleiding en de meeste opslagmaterialen;

7



• corrosie (bij zouten), als er capsules met zout worden toegepast zijn er  geen 
corrosieproblemen meer,  optimalisering van dimensies is nodig;  

• allerlei ideeen om de warmtegeleiding te verbeteren met metalen en  grafiet zijn dure 
methoden, en hebben daarom geen succes totdusver.

• Gebruik materialen en afmetingen die al in de industrie gebruikt worden, wegens de 
kosten. 

• Bij hoge temperaturen kunnen silicaten worden gebruikt, die zijn glasachtig en 
hebben  geen vaste smelttemperatuur, maar dat is geen bezwaar.

• Pellets maken, en bedekken met een harde coating.
Productiemethoden:

• verpulvering;
• hydraulisch persen lijkt de beste methode.
• Incapsulering is lastig wegens volumeveranderingen.
• Coating om de capsules die selectief doorlaatbaar is voor lucht, de koeling gaat van 

buiten naar binnen, er blijft vacuum over in de pit.
• Metaliseer de polymer coating. 

Capsules voor toepassing bij 300-400 oC zijn 7 jaar getest en er is geen achteruitgang 
waargenomen.
Bij hoge temperatuur wordt stralingsoverdracht binnen de capsule mogelijk waardoor  de 
dan toepasbare NaCl sneller zal smelten.
Ceramische coatings zijn poreus, tenzij ze gebakken zijn, maar de temperaturen tijdens het 
bakken zijn te hoog voor de ingesloten zouten.

De kosten zullen dalen tot 15 dollar per kWhthermisch aan opslagcapaciteit.

STE plants: Beyond dispatchability Firmness of supply and integration with Wind and 
PV 

L. Crespo, ESTELA

Een goede manier om CSP en gas te combineren is om het gas te verstoken in een 
gasturbine. De afvalwarmte van de gasturbine wordt gebruikt om het zout op te warmen van 
300 naar 400 oC. Overdag wordt het zout ook opgewarmd door het spiegelveld. Deze 
warmte van 400 oC wordt gebruikt om stoom te produceren voor de stoomturbine. Dit is de 
goede manier om te hybridiseren, de gas -> stroomefficiency is vrijwel gelijk aan die bij een 
gewone combined-cycle centrale. 

Solar aided coal-fired power generation research and case studies in China 
Y. Yang, North China Electric Power University

Het rendement in de omzetting van kolen naar elektriciteit is in China de laatste 10 jaar met 
15% gedaald. In China was in 2013 73% van de elektriciteit afkomstig uit kolen. Er staat 
momenteel 264 GW aan hernieuwbare energie in China opgesteld, de grootste bijdrage is 
van  waterkrachtcentrales  en wind, de bijdrage van zon (voorlopig alleen PV) is 5,3%.
Voor de verwarming van water worden evacuated tube collectors toegepast. 
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De goedkoopste toepassing van trogspiegels is om ze te combineren met kolencentrales, en 
daarmee kolen te besparen en uitstoot te verminderen.

(Tijdens mijn verblijf heb ik veel zonnecollectoren voor de verwarming van water gezien, 
uitsluitend van het type evacuated tube met opslagvat aan de bovenkant. Ik heb geen PV 
gezien op daken van huizen en gebouwen of in het vrije veld.  EdMvV)

Solar Process Heat and Co-Generation – a review of recent developments 
K. Hennecke, DLR

Dit is geen totaaloverzicht, maar de opsomming van een paar hoogtepunten.
Optimalisatie van het productieproces met het doel energie te besparen is vaak effectiever 
dan het toevoegen van troggen of collectoren. 
Het  DLR heeft 6 verschillende simulatieprograma's vergeleken voor de modellering van 
toepassing van  zonnewarmte in productieprocessen. Voorbeelden: hete lucht van 180 oC 
door de autoindustrie uit een Fresnelveld; Suiker en alcoholindustrie in Brazilië. 

Tweede dag, woensdag 17 september 2014

Plenary: CSP Operating Experience

CSP operation experience in the spanish grid 
M. Sanchez Llorente, Red Electrica de España

De capaciteit van de verbindingskabels tussen Spanje en Europa is slechts 4% van de 
opwekkingscapaciteit  in Spanje. De helft van deze opwekkingscapaciteit is duurzaam.  
Wind is dominant, daarna komt PV, en daarna komt CSP met een bijdrage van 2%. De 50 
Spaanse CSP-centrales hebben een samen een vermogen van 2300 MW. 
 Als er een productieoverschot is wordt CSP naar beneden bij geregeld, niet de PV of de 
wind.
Er is een nationaal controlecentrum voor alle hernieuwbare opwekking in het hele land. Dit 
controlecentrum staat in verbinding met het nationale netregeling centrum. 80% van de tijd 
is meer dan de helft van de opwekking uit duurzame bron. 

GEMASOLAR molten salt tower plant. 4 years of operational experience 
S. Relloso Lassa, Sener Ingenería y Sistemas

De zonnetoren heeft tot dusver 202 GWh per jaar geproduceerd. Het thermisch vermogen is 
120 MWth, het elektrisch vermogen   20 MWe en de opslagcapaciteit is voldoende om 15 
uur stroom te leveren op vol vermogen.   Bij volop zon in de zomer wordt  er 24 uur per dag 
geproduceerd, en soms moeten er spiegels worden weggedraaid om oververhitting in de 
receiver te voorkomen. 
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In de winter draaien de turbines op 30% minder vermogen om 24 uur/dag  draaien mogelijk 
te houden, dat  is beter voor het behoud van de turbines.
In de winter wordt ook wat gas bijgestookt. 
De heliostaten worden naar verschillende delen van de receiver gericht, anders wordt de 
maximaal toegestane  intensiteit op het receiveroppervlak  overschreden. 
Iedere heliostaat verandert iedere seconde van hoekpositie.

Shams One 100 MW Parabolic Trough Solar Power Plant in Abu Dhabi - Update on 
Project Status and Operational Experience 
A. Alobaidli, Shams Power Company

De productie van deze eerste centrale in de zandwoestijn is in  september 2013  gestart. Er 
zijn veel problemen:

• stof en zand;
• gebrek aan water;
• Zandduinen.

Uit satelietdata werd berekend dat de DNI 2200-2400 kWh/m2/jaar zou zijn. Maar uit 
metingen blijkt de DNI slechts1934 kWh/m2/jaar te zijn. De vermindering wordt 
veroorzaakt  door stof in de atmosfeer. Bij een zeer  stoffige dag kan de DNI tot nul dalen.
De spiegels worden 2 keer per week  schoongemaakt, altijd  's nachts, door 5 
schoonmaakmachines. De gemiddelde reflectiecoëfficiënt van de spiegels  is 88%.
Door het zand hebben de trogspiegels een diepe fundering nodig. 
Er is een 7 meter hoge muur rondom het veld tegen zandduinen, en om de wind te 
verzwakken.  Windvlagen  tot 128 km/uur veroorzaken slechts  geringe schade aan de 
spiegels. 
Er wordt luchtkoeling toegepast. De stoom wordt oververhit met gas, het is dus een hybride 
CSP-gascentrale. Het netto vermogen is  117 MWe

Na afloop vraag ik de spreker of er een nieuwe CSP centrale zal worden gebouwd in Abu 
Dhabi. Het antwoord is nee,  wegens de hoge kosten vergeleken met PV.

  2 years experience in operating the largest commercial Fresnel CSP plant 
M. Selig, Novatec Solar GmbH

De 30 MW Fresnel centrale van het fabrikaat Novatec bij Calasparra (Murcia, Spanje) is 
mede gefinancierd door de Rabobank. Er wordt stoom geproduceerd in de receiver, de 
turbine wordt gevoed met natte stoom. Er is geen bijstook met gas.  De koeling gebeurt met 
lucht, waardoor het waterverbruik erg laag is, 0,4 m3 per MWhe,  16000 m3 per jaar waarvan 
600 m3 voor spiegelreiniging en 15400 m3 voor het normale bedrijf van de stoomturbines. 
De centrale draait automatisch gedurende minstens 14 dagen, er is al die tijd geen operateur 
nodig. 
In de volgende projecten van Novatec wordt de stoom over verhit en wordt warmteopslag 
met gesmolten zout toegevoegd. 
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General Topics in CSP

Comparison Between CSP+MED and CSP+RO in Mediterranean Area and MENA 
Region: Techno-economic Analysis 
P. Palenzuela, CIEMAT-PSA

Er worden 3 verschillende MED systemen vergeleken met 3 verschillende koelmethoden op 
2 locaties. Zij worden ook vergeleken met een gescheiden systeem  waarbij RO wordt 
toegepast.
De onderzochte systemen zijn:

1. MED in trogcentrale
2. MED + TVC  (thermal vapor compression). 
3. TVC-MED geintegreerd in trogcentrale
4. RO gevoed door CSP centrale.

 Als uitgangspunt voor  het CSP-deel wordt de  Andasol-1 centrale van 50 MW gebruikt.
De ontzilting gebeurt in het binnenland op 60 km van de kust en op 150 m hoogte boven 
zeespiegel, het transport van het zeewater naar de installatie en de terugstroom van de meer 
geconcentreerde pekel terug naar zee wordt dus in rekening gebracht. 
De berekeningen worden gedaan voor het tijdstip 21 september, 12 uur. 
Het resultaat voor de locatie Almeria (Spanje) is als volgt:
Systeem 1 met gebruik van de afvalwarmte van de condensor om de MED te voeden is 
efficiënter dan systeem 4, dat is een RO-fabriek aan de kust die door een CSP-centrale in het 
binnenland wordt aangedreven, 
Systeem 1  is ook efficienter dan de systemen 2 en 3.
Als er luchtkoeling wordt toegepast is systeem 2 het beste. 

INSEL: A Flexible Tool for the Analysis of Renewable Desalination 
J. Kern, German Aerospace Center (DLR)

De resultaten van het computermodel INSEL worden gegeven. De productiekosten van  
MED met  10 destillatiestappen zijn  1,2 euro/m3.
RO moet constant worden bedreven, onderbreking van het productieproces stuit op grote 
bezwaren. PV is dus ongeschikt als enige bron van de elektriciteit die in een RO-fabriek 
nodig is.  CSP+opslag is wel geschikt. Het  energieverbruik in het RO-proces neemt sterk 
toe  met de  zoutconcentratie.
Voor een locatie aan de Egyptische Rode Zee kust waarin de windcondities goed zijn wordt 
een berekening gemaakt van de optimale inzet van CSP met weinig of veel opslagcapaciteit, 
PV en wind. Het resultaat is: 100 MW wind, 70 MW PV en 50 MW CSP  met een factor 3 
groter spiegelveld dan nodig zou zijn geweest met dezelfde turbine, maar dan zonder 
warmteopslag. In het jargon heeft deze CSP centrale dan een Solar Multiple van 3.   
Momenteel wordt alle zeewaterontzilting gevoed uit fossiele brandstoffen.  Als die bestaan 
uit olie of gas en  worden afgerekend op wereldmarktprijzen, dan is RO + fossiel een 
duurdere optie dan RO + DE.
In het algemeen is RO goedkoper dan MED, behalve in de Persische Golf. 
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Tijdens de discussie wordt uit de zaal gesteld dat PV dermate veel goedkoper, dat PV+RO 
beter is, en dat de problemen van het  discontinu opereren van de RO op te lossen zijn.
Kern (in kleine groep, achteraf): RO is kwetsbaar, want de membranen worden alleen in 
USA en Japan geproduceerd, dat kan als een strategisch nadeel worden gezien door 
bepaalde landen. 

Thermal Storage

Assessment of Different PCM Storage Configurations in a 50 MW CSP Plant with 
Screw Heat Exchangers in a Combined Sensible and Latent Storage – Simulation 
Results 

V. Zipf, Fraunhofer ISE

Opslag van warmte gebeurt op twee manieren, met voelbare warmte waarbij de temperatuur 
voortdurend verandert, en latente warmte waarbij de temperatuur constant blijft en er een 
faseverandering optreedt, bijvoorbeeld smelten en stollen. In het laatste geval wordt gebruik 
gemaakt van een PCM, een phase-change material. In het geval van een PCM wordt vaak 
gebruik gemaakt van een buis waardoor de vloeistof loopt die de warmte aan- of afvoert die 
zich in het PCM bevindt, waarbij metalen schotten de warmtegeleiding in de PCM moet 
versterken.  
Nieuw is de toepassing van een schroefvijzel in het PCM. Door de schroefbeweging wordt 
voorkomen dat er dikke koeken van vast materiaal ontstaan. Natriumnitraat wordt toegepast 
in een Fresnelveld  met directe stoomvorming in de receiver. Er zijn 2-tank en 3-tank 
systemen, en een 2-tanksysteem  met gasbrander om de stoom te oververhitten. De 
productiekosten zijn  14,3 eurocent/kWh en de  opslagkosten 70 euro/kWhth.
Bij een 3-tanksysteem dalen de kosten tot  13.1 ct/kWh  en  65 euro/kWhth.

Experiments on a Lab Scale Thermal Energy Storage  Unit Using Eutectic Metal Alloy 
as PCM 
A. Faik, CICenergigune

In een CSP-centrale waar stoom wordt geproduceerd in de receiver (in het jargon: Direct 
Steam Generation, DSG) bestaat behoefte aan warmteopslag in het nauwe temperatuur-
gebied van de stoomvorming. Het gebruik van een PCM ligt voor de hand. Het voordeel van 
metalen voor zo'n PCM is de goede geleiding. Er bestaan zeer veel eutectische legeringen 
met smeltpunt in het goede gebied, maar alleen de allergoedkoopste elementen komen in 
aanmerking, zoals magnesium, aluminium, silicium en zink.
Een geschikte legering is Mg49Zn51 met smelttemperatuur 343 oC.  Zink kost 2.38 $/kg en 
Magnesium  2.6 $/kg. Vergeleken met NaNO3 zijn er verder weinig verschillen in 
opslagcapaciteit per kg.
De bepalende factor van het proces is echter niet de de warmtegeleiding van de PCM, maar 
de warmteoverdrachtssnelheid van de olie (als er olie wordt toegepast als 
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transportvloeistof). 

Hybrid Sensible/Thermochemical Solar Energy Storage Concepts Based on Porous 
Ceramic Structures and Redox Pair Oxides Chemistry , Institute of Solar Research
Christian Sattler

Thermochemische opslag is geschikt voor de hoge temperaturen die bij torens optreden. In 
de zonnetoren van Jülich worden experimenten uitgevoerd. Een rooster van het materiaal 
dat met zuurstof moet reageren, wordt in de toren verhit. Er wordt een materiaal gebruikt 
dat een endothermische reactie ondergaat, waarbij de zonne-energie wordt opgeslagen in het 
materiaal. Daarna treedt op gecontroleerde manier de omgekeerde reactie op, waarbij de 
zonne-energie weer vrijkomst bij nog steeds hoge temperatuur. Dit is energieopslag langs 
chemische weg, thermochemische opslag dus. 
Na een overzicht van allerlei metaaloxidereacties tussen 400 en 1100 oC blijken 
magnesium-, barium-, cobalt- en koperoxiden het meest geschikt te zijn voor 
thermochemische opslag. Een schuim van aluminiumoxide wordt gecoat met het betreffende 
oxide, waarna ermee geëxperimenteerd wordt. 

Mg-Zn-Al Eutectic Alloys as Phase Change Material for Latent Heat Thermal Energy 
Storage 
A. Faik, CICenergigune

Van de legeringen tussen magnesium, zink en aluminium  varieert de smelttemperatuur in 
het gebied 340-475 oC.  Er zijn twee systemen getest:  Mg70Zn24.9Al5.1  met smeltpunt 340 oC  
en  smeltwarmte  155 J/g  en Zn85.8Mg8.2Al6  met smeltpunt  346 oC  en smeltwarmte 92 J/g.
Ook de warmtegeleiding,  soortelijke warmte en uitzettingscoëfficiënt werden gemeten. Een 
test van de  stabiliteit na vele cycli (700) tussen 300 en 400 oC werd uitgevoerd. Een 
legering is compatibel met de meeste soorten RVS, maar de andere veroorzaakt wel corrosie 
in RVS.
Beide legeringen  zijn goede systemen voor warmteopslag.

Solar Thermal Storage in Power Generation Using Phase Change Material with Heat 
Pipes and Fins to Enhance Heat Transfer 

D. Malan, Stellenbosch University

Rechthoeken met daarin de heat pipes die warmte gelijkmatig toe of afvoeren naar een 
wand. Aan de andere kant stolt of smelt een PCM op een uniforme manier. De 
gelijkmatigheid wordt bevorderd door metalen schotten die dwars op de rechthoeken staan. 
Vanuit het oppervlak wordt de warmte continu en bij gelijke temperatuur aangevoerd of 
afgevoerd. Het model wordt eerst getest bij lage temperatuur met parafine als PCM.
Ontwerp en simulatie voor een mengsel van KCl45KF55 met smeltpunt 605 oC en 407J/g 
smeltwarmte voor een toren.
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Reliability and Service Life Prediction

Durability Testing of Silvered-glass Mirrors 
F. Sutter, German Aerospace Center (DLR)

Een aantal glas-zilverspiegels is op verschillende manieren gefabriceerd en zowel aan 
buitentests als versnelde laboratoriumtesten onderworpen. De samples die het slecht deden 
in de buitentesten deden het relatief goed in de laboratoriumtesten. De laboratoriumtesten 
hebben dus weinig voorspellende waarde.  Er zijn betere laboratoriumtesten nodig. 

Innovative Approach for Dry Cooling of Thermodynamic Rankine Solar Power Plants.
H. Espargillière, PROMES-CNRS

Bij de conventionele waterkoeling van CSP centrales is er een groot waterverbruik, nl. 4 
m3/MWh. Het alternatief,  luchtkoeling, heeft als nadeel een hogere temperatuur en dus een 
lager rendement van de centrale. 
Een alternatief  is het toepassen van het oppervlak van een  Fresnelspiegel voor koeling 
door middel van convectie, de wind. Als voorbeeld wordt de  Novatec-centrale van 30 MW 
genomen. Volgens de formules voor convectiekoeling, en gebruikmakend van de 
windgegevens kan op deze manier 30% van de koelbehoefte van de Novatec-centrale 
worden geleverd.
Er is ook een bijdrage van Stralingskoeling. Veel nadruk wordt gelegd op het 
infraroodvenster in atmosfeer voor straling met golflengte tussen 8 en 14 μm. De 
stralingsindex ε is  gemeten als functie van de  golflengte voor glas en voor  geanodiseerd 
aluminium.
Hieruit wordt berekend een stralingsintensiteit bij 60 oC van 107 W/m2 voor glas en voor 
geanodiseerd Aluminium iets minder.

Derde dag, donderdag 18 september 2014

Plenary: Solar Fuels

SolarPACES initiative for a solar fuels roadmap 
A. Meier, Paul Scherrer Institute

Er wordt een overzicht gegeven van zonnebrandstoffen. Er zijn twee productiemethoden  
van zonnebrandstof:

1. Reforming van fossiele brandstoffen en biomassa. Je kunt door middel van pyrolyse 
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(droge distillatie) hieruit syngas, ook wel watergas genoemd maken, dat is een 
mengsel van waterstof H2 en koolmonoxide CO. Als je dit proces versnelt door 
verhitting met geconcentreerde zonnestalen uit een heliostaatveld, dan wordt de 
energiewaarde verhoogd, en treden er minder schadelijke nevenstoffen zoals teer op.

2. Het splitsen van water, H2O en kooldioxide, CO2 door middel van een cyclus van 
chemische reacties, waarbij de benodigde energie wordt toegevoerd bij de hoge 
temperatuur die je met een heliostaatslpiegelveld of een parabolische schotelscpiegel 
kunt maken.  

Uit waterstof en CO of CO2 kan met bekende methoden. bv. de Fischer-Tropsch  reactie 
koolwaterstoffen zoals methaan en methanol worden geproduceerd.  Als de koolstof kort 
geleden uit de atmosfeer is onttrokken, dan is er sprake van een klimaat-neutraal proces. 

Het onderzoek betreft:
• verbetering van de receiver van zonne-ovens, met direct bestraling van de reagerende 

stoffen, of indirecte verwarming via een wand;
• demonstraties op het niveau van 100 tot 500 kW,  uitgevoerd op diverse laboratoria;
• Metaaloxide systemen om waterstof  te produceren, zoals ZnO en ferriet.
• Vloeibare brandsstoffen uit H2 en CO2.

Het onderzoek gebeurt met zonnetorens.
Er zijn  roadmaps voor zonnebrandstoffen gemaakt voor Australië, China en Zuid-Afrika. 

European perspective on developing Solar Fuels into the market 
C. Sattler, German Aerospace Center – DLR

Het doel van de Europese Unie (EU) voor 2050 is een reductie van de CO2-uitstoot met 
80%. Dit is een enorme uitdaging. Zonne-energie  zal een grote bijdrage leveren. Voor de 
lucht- en zeevaart wordt 50% reductie voorzien.
Het Horizon2020-programma van de EU is een R&D programma om de doelstelling te 
bereiken. Public-Private Partnerships (PPP) zijn erg belangrijk, net als de markt.
Het STAGE-STE-project, work package 9, betreft Solar Fuels, zonnebrandstoffen.
De businesscases voor zonnebrandstoffen zijn nu nog onduidelijk.
Er is helaas nog geen Manhattan project voor solar fuels, pas na een dergelijke intense 
betrokkenheid van de overheid  gaat de industrie massaal deelnemen. 
Shell Nederland werkt al aan zonnebrandstoffen voor straalvliegtuigen, jet-fuel, zie bv. 
http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?ID=41424.
De zwavelzuur cyclus voor het splitsen van water wordt  op 100 kW niveau gedemonstreerd  
in Jülich in het kader van het SOL2Hy2  project. Aan  het Europees gefinancierde 
HYDROSOL project voor hitte-aangedreven waterstofproductie neemt o.a. het Nederlandse 
bedrijf HyGear deel. Het zonnebrandstofonderzoek  in Almeria (PSA) wordt opgeschaald  
in de richting  van 1 MW. Er is nu een specifieke toren nodig voor de 
zonnebrandstofproductie. 

Solar fuels export vision from Australia to Asia 
R. McNaughton, CSIRO
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Export van zonnebrandstof is de toekomst voor Australie, dat is onze visie. Nu is er een 
enorme export van kolen, en gas naar China, Japan, Korea enz. 
Australië heeft een enorm zonpotentieel.
Welke methode is het meest geschikt om zonne-energie  te transporteren naar Azie? Dat is 
zonnebrandstof, liefst in vloeibare vorm. Ook methanol en dimethylether,  CH3OCH3 komen 
in aanmerking.
De methanolmarkt in China gaat komende 10 jaar enorm groeien. De Japanse 
waterstofmarkt wordt belangrijk.  Waterstof kan in vloeibare vorm worden getransporteerd, 
of in de vorm van  ammonia of benzeen. 
Er wordt gewerkt aan een Australische solar fuels roadmap, die in juni 2015 wordt voltooid. 
Zonnebrandstoffen vormen een uitstekende  manier om zonne-energie te exporteren. 

Status and Opportunities for Solar Fuels in South Africa 
J. van Ravenswaay, North-West University
De spreker wordt vervangen door  C.Sattler.

Ongeveer  90% van de energie in Zuid-Afrika is afkomstig van fossiele brandstoffen,   75% 
hiervan bestaat uit kolen. Er worden veel vloeibare brandstoffen uit kolen en gas 
geproduceerd, dit is erg ongunstig voor de hoogte van de  CO2-uitstoot van ZA. Er komt in 
2016 een CO2-belasting. 
CSP is geschikt om meer energie toe te voegen aan fossiele brandstoffen 
Er wordt een roadmap voor solar fuels voor ZA gemaakt. In deze roadmap worden 
behandeld: 

• productie van syngas (CO + H2)
• ontleding van CaCO3 in CaO en CO2

• aluminiumproducrie
• vergassing van kool
• reductie van metaaloxiden 
• mijnbouw van metalen
• ontleden  van water.

Bij aluminiumproductie is erg veel energie nodig, ook veel hitte, dus zonnetorens zijn 
geschikt hiervoor. Vliegtuigbrandstof kan worden geproduceerd  uit geconcentreerde 
zonnestraling  en CO2 uit kolencentrales. In ZA maakt men zich zorgen over een komende  
Europese CO2-belasting op het transport van exportgoederen naar Europa.

Vision of solar fuels – An industry perspective 
A. Matsumoto, Mitsui Global Strategic Studies Institute

Het Japanse energiebedrijf Mitsui heeft een park aan centrales met een totaal vermogen van 
36 GW, 2 GW gebruikt hernieuwbare energiebronnen. Mitsui  heeft een CSP-project  in 
Spanje, bij Cordoba. De opslagcapaciteit wordt 24 uur. 
De markten voor CSP zijn ontzilting en zonnebrandstofproductie via waterstof.
De waterbehoefte op de wereld is heel groot, dus ontzilting wordt heel belangrijk.
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Vanaf 2000 is  RO belangrijker geworden dan destillatie methodes zoals  MED.

Het waterstofverbruik is groot in de  ammoniakproductie, de methanolproductie en in 
olieraffinaderijen.  Brandstofcellen zullen erg belangrijk worden. In 2030 zullen er 900.000 
brandstofcelauto's op de wereld rondrijden.
Uit syngas = H2 + CO kan al dan niet via methanol een enorme hoeveelheid verschillende 
nuttige chemicaliën worden geproduceerd. Er is een grote, sterk groeiende methanolmarkt. 
Pyrolyse van biomassa is een bron van syngas.
Dit gaat veel beter als er zonnehitte van 900 oC wordt toegevoegd aan het pyrolyseproces; 
dit wordt door Sundrop Fuels in Colorado gedaan. Er is daar al een installatie van 1,5 Mwth.

In het business model van de waterstofeconomie wordt gekeken naar de transportsector, 
waarbij de waterstof in vloeibare vorm, of in de vorm van ammoniak wordt toegevoerd, of 
in de vorm van een organische hydride: Methylcycrohexene (MCH)  als waterstof-rijke fase 
en  tolueen als waterstof-arme retourvloeistof.

Als energiebronnen voor de waterstofproductie komen alle vormen van hernieuwbare 
energie in aanmerking, dus ook zonne-energie,  maar ook kolenvergassing.

De chemische reacties waarmee waterstof kan worden geproduceerd uit warmte zijn:
• de zwavel-jodium cyclus waarbij de warmte wordt toegevoerd bij een temperatuur 

van  850 oC 
• ijzeroxide reductie 1200 oC 
• methaan kraken met de zon 1800 oC 

Electrolyse gebeurt bij lage temperatuur, alle energie wordt toegevoerd in de vorm van 
elektriciteit. De waterstofprijs moet dalen tot 1,5 $/kg  om op de wereldmarkt.  
 te kunnen concurreren tegen vloeibaar aardgas. 

Solar Fuels

Solar Pyrolysis of Wood in a Lab-scale Solar Reactor: Influence of Temperature and 
Sweep Gas Flow Rate on Products Distribution 
K. Zeng, CNRS-PROMES

Bij gewone pyrolyse gaat te veel energie verloren, en ontstaan er schadelijke producten door 
te lage temperatuur. Daarom is het beter om zonnewarmte bij hoge temperatuur toe te 
voegen.  Hierdoor wordt  de energiewaarde  van de producten met 20% verhoogd. 

Metingen zijn gedaan met een zonneoven met heliostaat en stationaire schotel. Hiermee is er 
een gecontroleerde warmtetoevoer gerealiseerd met argon als spoelgas.  De metingen 
worden vergeleken met CFD berekeningen. 

De biomassa wordt ingebracht in de vorm van houtpellets van 5-10 mm. De temperatuur 
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varieert van 600 tot 2000 oC . De argonstroom  varieert met een factor 4. De ongewenste 
teerproductie daalt tot 8% bij stijgende temperatuur. Het beste resultaat wordt bereikt bij 
2000 oC en gassnelheid 6 liter/minuut.
De hoge temperatuur is de belangrijkste positieve factor. 

Rhodium Doped Ceria: Organics from Sunlight, H2O and CO2? 
F. Lin, Paul Scherrer Institute

Dit is een Thermo-Chemische cyclus. Bij 1500 oC komt de zuurstof uit het ceriumoxide. 
Beneden 1100 oC treedt de reactie:  ceriumoxide  + water + CO2 → H2 + CO op. Een 
verbetering is het aanbrengen van doping  met 1% rodium, waardoor katalyse optreedt, en  
directe productie van CH4 of alcohol aan de koude kant optreedt. Dit is dus productie van 
zonnebrandstof zonder de tussenstap van syngas.  De temperatuur moet hiervoor omlaag. 
Resultaat: het werkt bij 400-500 oC in het geval van CH4.

Multi-fuelled Solar Steam Reforming for Pure Hydrogen Production Using Solar Salts 
as Heat Transfer Fluid 
A. Giaconia, ENEA

In het CoMETHy project doen 12 organisaties uit veel landen, ECN is een van de 
deelnemers.  Een heet mengsel van NaNO3   en KNO3  uit het spiegelveld wordt gebruikt 
om de warmte toe te voeren naar het reactievat. Het meeste is al ontwikkeld, aan het 
reactorvat wordt nog gewerkt . De lage temperatuur (400-550 oC) is een lastige voorwaarde. 
Met dit soort processen komt CO2  in geconcentreerde vorm vrij, hetgeen goed te 
combineren is met CO2-opslag in de toekomst (CCS). Er zijn geavanceerde katalytoren 
nodig en toepassing van Waterstof-selectieve membranen. Het project loopt nu al 3 jaar. 

SiC-schuim is de beste methode om membranen op te monteren. De zonnewarmte wordt 
tegelijkertijd gebruikt voor de hulpprocessen. De bepalende kosten zijn  de 
membraankosten , en de kosten van het spiegelveld. De waterstofproductiekosten zijn al 
concurrerend bij >2500 bedrijfsuren per jaar.

High Temperature Flow Visualization and Aerodynamic Window Protection of a 100-
kWth Solar Thermochemical Receiver-reactor for ZnO Dissociation 
A. Meier, Paul Scherrer Institute

Het dissocieren van ZnO treedt op bij zeer hoge temperatuur.  De omgekeerde reactie Zn + 
H2O → H2 + ½O2 vindt plaats beneden 800 oC, waarbij er geen extra warmtetoevoer nodig 
is.  Het probleem is  het opdampen van lagen Zn en ZnO op het kwarts venster, waardoor de 
toegang van de geconcentreerde zonnestraling gebokkeerd wordt. Dit wordt voorkomen 
door een gasstroming te veroorzaken in het reactievat met argon als spoelgas, dit  kost wel 
extra warmte. Er is dan een scheiding tussen argon en zuurstof nodig aan de uitgang. Het 
werkt goed in het laboratorium, de experimenten bij een zonneoven geven een goed 
vooruitzicht. 
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Thermal Storage

Cobalt Oxide Based Honeycombs as Reactors/Heat Exchangers for Redox 
Thermochemical Heat Storage in Future CSP Plants 
G. Karagiannakis, APTL/CPERI/CERTH

Het standaard mengsel van vloeibaar natrium- en kaliumnitraat heeft een nadeel. Het 
bevriest bij vrij hoge temperatuur en ontleedt boven 565 oC.  De soortelijke warmte is laag, 
net als bij de meeste andere zouten.  Warmteopslag door middel van chemische reacties 
heeft de voorkeur. De stoffen die hiervoor in aanmerking komen zijn: NH3, CaOH,  CaCO3 , 
en Co3O4 , waarbij de reactie  Co3O4 + warmte ↔ 3CoO + ½O2  met reactiewarmte  196 
kJ/mol van toepassing is. 
De reactie-enthalpie is bij cobalt het grootst. Er hoeft geen CO2, H2 of water worden 
opgeslagen. Het reactievat  en de warmtewisselaar vormen één unit. Er worden stenen met 
kanalen toegepast waarmee een honingraatstructuur wordt opgebouwd. Cobaltoxide heeft 
een  4,7 keer grotere energiedichtheid dan mangaanoxide. Toegepast worden  cordierite of 
aluminiumoxide om de structuur van de cobaltoxidestenen te verbeteren.  In metingen met 5 
cycli werd geen degradatie waargenomen. De temperaturen liggen tussen 800 en 1000 oC.   
De stenen  hebben een gehalte van 10% aan  Al2O3 nodig om breken te voorkomen.  Er is 
geen achteruitgang waargenomen na 100 cycli. 

Liquid Crystals: A Different Approach for Storing Latent Energy in a DSG Plant 
E. Rojas, CIEMAT-PSA

Er is nog geen warmteopslagmethode  beschikbaar die toegepast kan worden bij directe 
stoomvorming in de receiver van de trogspiegels of Fresnelspiegels. Bij vloeibare kristallen 
treedt een faseverandering op tussen twee vloeibare kristalfasen. In het jargon wordt de 
overgangstemperatuur  het “clearing point” genoemd.  Bij een in  aanmerking komend 
vloeibare kristal is de enthalpie in het clearing point gelijk aan  175 kJ/kg.
De praktische uitvoering gebeurt met twee tanks. De combinaties van een 50 en 100 MW 
centrale met 2, 4, 6 en 7.5 uur opslagcapaciteit worden geanaliseerd. Hierbij wordt 60% van 
de energie als latente warmte opgeslagen.
Het resultaat van de berekeningen is dat deze methode concurrerend is met de gangbare 
vloeibaar zout methode zodra de  kosten van de vloeibare kristal lager dan  600 euro/ton 
zijn. Dit betreft tot dusver alleen nog maar theoretisch onderzoek.

Separation of Power and Capacity in Latent Heat Energy Storage 
H. Pointner, German Aerospace Center (DLR)
W.D. Steinmann is de presentator

Het PCM bevindt zich in platte containers die zich langzaam voortbewegen over de 
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horizontale scheidingswand van de warmtewisselaar. Het warmtecontact gebeurt door een 1 
tot 2 mm dikke laag van vloeibaar zout. Plakken PCM zitten op een soort ketting. De 
aangroei in de vaste fase gaat regelmatig, er is een constante warmtestroom.  De 
mechanische spanningen zijn minimaal.
Het concept kan ook gebruikt worden voor opslag in vaste stoffen.

Development of a High-temperature High-efficiency Thermal Energy Storage System 
for Concentrated Solar Power 

D. Singh, Argonne National Laboratory

 De doelstelling van het Amerikaanse SUNSHOT programma is de  verlaging van de CSP 
kosten per 2020, naar 6 $ct/kWh, wat meer dan een halvering is. De oplaadtijd van een 
warmteopslagvat moet sneller gaan, in ieder geval sneller dan 8 uur. Toepassing van PCM 
ligt voor de hand. 
Pijpen in een hexagonale structuur bevinden zich in een blok PCM (een chloride).  
Door toevoeging van grafiet schuim neemt de warmtegeleiding toe en zijn er veel minder 
pijpen nodig. Er is grafiet schuim met 90% gatvolume beschikbaar.

 
Numerical Investigation and Improvement of the Standby Performance of 
Thermocline Storages 
B. Seubert, Fraunhofer ISE

Bij warmteopslag volgens het thermocline principe wordt één vat toegepast, waarbij het aan 
de bovenkant warm is, en aan de onderkant koud. Het grootste voordeel is dat een deel van 
de warmte kan worden opgeslagen in goedkope materialen zoals steen of grind.  Er wordt 
een vergelijking gemaakt tussen thermocline opslag met water en met gesmolten zout.  De 
bekende isolatiematerialen hebben bij hoge temperatuur (>400 oC) een grotere geleiding. De 
warmteoverdracht door straling  wordt dan belangrijker. De menging binnen het vat blijkt  
veel schadelijker te zijn dan de warmtelek naar buiten. 

Efficiency Improvement and LCOE Reduction on a New LFR Concept with Thermal 
Storage 

L. Guerreiro, Uni. Evora / BES Chair Renewable Energies

Er wordt een verbetering aangebracht aan het standaard Fresnel spiegelveld door toepassing 
van het concept van etendue-matching. Voor de definitie van Etendue zie o.a. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Etendue. Het is op te vatten als het product tussen het 
oppervlak van de doorsnede van een bundel van stralen en de ruimtehoek waarbinnen de 
richtingen van die stralen zich bevinden. In een ideaal energietransportsysteem, zoals zon → 
spiegels → receiver blijft etendue een behouden grootheid. Maar in de praktijk treedt altijd 
etendue-verlies op. 
In dit werk is het Fresnelspiegelveld geoptimaliseerd om het etendueverlies te 
minimaliseren, vooral door optimalisatie van de vorm van de secundaire reflector bij de 
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receiverbuis.

Thermal/Thermochemical Energy Storage

Investigation of Cascaded Shell and Tube Latent Heat Storage Systems for Solar 
Tower Power Plants
Ming Liu, Barbara Hardy Institute, university of South Australia 

Ontwerp van 50 MWe toren  met een warmteopslagsysteem met drie verschillende PCM 
met verschillende smeltpunten achter elkaar. De turbine werkt met superkritisch CO2  van 
200 bar. De gekozen PCM's zijn achtereenvolgens:
LiNO3/KNO3 met smeltpunt 133 oC, NaNO3  met smeltpunt 306 oC en 
Na2CO3/K2CO3/Li2CO3 met smeltpunt 550 oC.  Het rendement van de centrale wordt 41,6%.

Modeling of Transient Cycle Behaviour of a Solid Particle Thermal Energy Storage 
Bin for Central Receiver Applications
Hany AL-Ansary, King Saud University

Hiermee wordt een hoge temperatuur, 1000 oC, gehaald. Dit systeem is simpel en goedkoop. 
De deeltjes vallen door de receiver en worden daar verhit, en vallen dan in de hete 
opslagtank, met 3% warmteverlies per dag. Daarna vallen de deeltjes door de stoomketel in 
de koude opslag. De investeringskosten zullen uiteindelijk dalen tot 13 $/kWhth. Een 
experiment met een toren van 300 kWth is in aanbouw. In de berekeningen wordt de 
deeltjesstroom als een vloeistof behandeld, dus als een continu medium. De doelen van 
SUNSHOT zullen worden gehaald. 

Single-tank TES System-Transient Evaluation of Thermal Stratification According to 
the Second Law of Thermodynamics
Simone A. Zavattoni, SUPSI

Warmteopslag in een thermocline tank is 30% goedkoper dan in een dubbele tank omdat 
goedkopere opslagmaterialen mogelijk zijn. Een kwaliteitsgetal van de opslag is de entropy 
generation ratio. Een cylindervormig opslagvat met een capaciteit van 1 GWhth heeft een 
middellijn van 25,7 meter, een hoogte van 9,5 m, en wordt gevuld met betonkorrels van 3 
cm. De  ongewenste vermenging van de temperatuur wordt beschreven met de stratification 
efficiency.

Vierde dag, vrijdag 19 september 2014

Policy and Markets
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Integrated Analysis of Dispatchable Concentrated Solar Power 
J. Tomaschek, IER University of Stuttgart

Energiesysteem analyse, niet alleen elektriciteit, voor de Gauteng provincie in Zuid-Afrika 
(ZA)  (Johannesburg, Pretoria). Er moet een capacity credit (in %) worden gedefinieerd, dit 
wordt voor ZA gedaan.  Deze credit   varieert van 20 tot 100% toename van de waarde van 
de stroom als die op de uren met verhoogde vraag wordt geleverd.  TIMES-GEECO is een 
computermodel om dit te berekenen d.m.v. minimalisering van de totale systeemkosten, 
inclusief transport. Dit model is bruikbaar voor ieder gebied met hoge DNI. 

Policy and Markets in the MENA: The Nexus Between Governance and Renewable 
Energy Finance 

L. Carafa, Barcelona Centre for International Affairs

Er is een sterke stijging van de energiebehoefte in MENA  in de komende decennia, mede 
door de sterke bevolkingsgroei. Er is een enorme kapitaalsbehoefte. De problemen zijn: 
gebrekkige grensoverschrijdende  hoogspanningsverbindingen, te veel transportverliezen, 
lastige synchronisatie tussen landen. De MENA landen kunnen dit probleem niet aan 
wegens allerlei politieke problemen. Er is Europese steun, uitgevoerd  in diverse 
programma's. 
Het Desertec Industrial Innitiative is in  2009 opgericht als consortium van energiebedrijven 
op basis van DLR-studies.   Sommige bedrijven, zoals Siemens,  hebben Desertec intussen 
verlaten. 
Er bestaat het programma  MED-GRID.
Het Mediterranean Solar Plan is in  febr 2010 gestart om een gemeenschappelijke visie op te 
bouwen. In mei 2013 is er een visie gekomen, maar  op weinig ambitieus niveau. In de 
praktijk blijkt dat politieke argumenten kwaliteitsargumenten van tafel vegen. Heeft dat 
ermee te maken dat er in de romaanse talen geen verschil is tussen de begrippen “politics = 
politiek”  en “policy=beleid”?  Spanje houdt de ontwikkeling tegen, en is tegen versterking 
van de hoogspanningsverbindingen met de buurlanden Frankrijk en Marokko, met het 
argument dat er al een overcapaciteit aan schone energie is in eigen land. Dit is een slechte 
zaak, want Spanje zou een belangrijke rol kunnen spelen, juist  tot voordeel van Spanje zelf.
Slechts 2.1% van de mondiale DE investeringen gaat naar MENA, en dit is tekenend voor 
de beroerde politieke situatie in dat gebied.

Kritische vragensteller uit het publiek, kennelijk Spanjaard: het is een technisch, geen 
politiek  probleem. Dit wordt bestreden door de spreker.

Philibert zegt dat het tegenhouden van grensoverschrijdende stroomverbindingen (zoals 
Spanje doet)  een slechte, conservatieve optie is.  Deze verbindingen krijgen namelijk geen  
eenrichtingverkeer, en kunnen onevenwichtigheden juist oplossen. 
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Road Map 2030 to diffuse Concentrated Solar Thermal Power Technology in the 
Peoples’ Republic of China 
S. Yamamura, Asian Development Bank

In China  wordt 15% van de energie hernieuwbaar per 2020.  Er is in China 700.000 km2 
aan landoppervlak  beschikbaar met voldoende DNI om CSP te kunnen bedrijven. Op dit 
oppervlak kan 51000 TWh per jaar worden opgewekt.
Er wordt nu een HVDC-net aangelegd.
De Roadmap CSP voor China streeft na:  3 GW aan CSP-capaciteit in 2020 en 20 GW in 
2030. Alle zonnespiegelcentrales kunnen warmte opslaan en 6 uur lang na zonsondergang 
leveren. Alle centrales worden met lucht gekoeld, want er is in het betreffende gebied te 
weinig water voor waterkoeling.
Er wordt een leercurve aangenomen resulterend in  20-30% kostenreductie tegen 2030, deze 
aanname is gebaseerd op meningen van experts.
Er is reeds een FIT  van 1.36 Y/kWh voor een CSP-centrale van  50 MW en 0.99 Y/kWh  
voor een 150 MW trog centrale. Een Y = Yuan = ongeveer 12 €cent.
Zonnetorens hebben een ongeveer  15-20% hoger feed-in tarief. Deze tarieven zijn berekend 
op basis van 8 – 10% ROI en 70% vreemd vermogen.
In de eerste fase wordt het tarief  per afzonderlijk project vastgesteld. In de tweede fase zal 
een algemeen FIT  gelden. In de derde fase zullen de FIT tarieven lager worden. De mate 
van maximaal toegestane gasbijstook moet  nog vastgesteld worden.

Philibert merkt op dat het FIT voor PV in China momenteel slechts  0.42 Y/kWh is. Dit kan 
een  probleem zijn voor de uitrol van CSP in China. 

          
CSP Alliance, Economic and Reliability Benefits of CSP with Thermal Energy Storage: 
Literature Review and Research Needs, 2014 
U. Helman, CSP Alliance

CSP Alliance is een Amerikaanse lobbying organisatie die twee jaar geleden is opgericht. 
Het belangrijkste doel is om bekendheid te geven aan het grote voordeel van CSP ten 
opzichte van PV, nl. dat het mogelijk is om de elektriciteit te leveren op de momenten dat er 
de meeste vraag naar is, en dus ook na zonsondergang. 
Er is een rapport gemaakt bestemd voor de beleidsmakers dat goed leesbaar is voor niet-
technici. Het rapport is vrij down te loaden van www.csp-alliance.org.

Commercial and Demonstration Projects

New Solar Research Platform GREEN ENERGY PARK 
E.G. Bennouna, IRESEN

Als onderdeel van Benguérir Green City wordt 70 km ten Noorden van Marrakesh 
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(Marroko)  een nieuw zonnelaboratorium van 8 ha gebouwd voor onderzoek op het gebied 
van CSP, PV en biomassa. Het onderzoek zal eind 2014 beginnen. 

Optimization of the Technology Mix for the Shagaya 2 GW Renewable Energy Park in 
Kuwait 
S. Lude, Fraunhofer ISE

Kuweit heeft een terrein van 100 km2,  80 km ten westen van Kuwait-City, bestemd voor de 
bouw van hernieuwbare energie-installaties met een totale capaciteit van  2 GW. Het terrein 
is vlak en bestaat uit  hard zand, je kunt er met de auto overheen rijden. Er zijn geen duinen, 
wel treedt af en toe een zandstorm op. 
De voorziene  technieken zijn PV, CSP en wind.
Door de vele airconditioning is de vraag  maximaal in de tijd tussen  12 en 24 uur, vooral in 
de zomer.
Er zijn allerlei combinaties van technieken berekend, waarbij de CSP is uitgerust met meer 
of minder grote opslagcapaciteit. De optimale combinatie heeft een  grote bijdrage van CSP 
met een groot aantal uren opslagcapaciteit.

SolSteam - Innovative Integration Concepts for Solar-fossil Hybrid Process Steam 
Generation 
H. Schenk, German Aerospace Center (DLR)

In de EU bestaat 18% x 25% = 4,5% van het totale  energieverbruik uit  de warmtebehoefte 
in de industrie in het temperatuurgebied van 100 tot 400 oC. 
De volgende installatie wordt doorgerekend:
Stoomketel 1 MWthermisch gecombineerd met een  Fresnelspiegelveld die 7.5 m breed is, 
11 spiegels bevat en  4.5 m hoog is, met 1760 m2 apertuuroppervlak. De optische efficiency 
is 63,5%.  De stoomketel wordt met gas bedreven als de zon afwezig is. De temperatuur van 
de opgewekte stoom is 180 oC en de druk 10 bar. 
Er zijn drie varianten doorgerekend. De beste methode is het direct opwekken van stoom in 
het spiegelveld, zonder stoomketel. 
De businesscase wordt berekend voor drie locaties: Freiburg (ZW-Duitsland), Rome en 
Antalya (Turkije). In Antalya, met een DNI van ongeveer 1900 kWh/m2/jaar)  is de IRR = 
11.5% (zonder subsidie). In Rome is de installatie ook rendabel zonder subsidie, maar in 
Freiburg niet, want daar is de DNI te laag. 
De Net Present Value is een belangrijkere parameter voor  de business case dan de Internal 
Rate of Return IRR.
Het zijn allemaal nog slechts berekeningen, het wachten is op de financiering van een 
project.

On the Way to the First CSP Pilot Plant in Jordan: the WECSP Project 
P. Nitz, Fraunhofer ISE
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Jordanië heeft als doel gesteld een DE-bijdrage van 7% in 2015 en 10% in 2020. Er bestaat 
een belastingvrijstelling voor DE-projecten  gedurende de eerste 10 jaar.
Er  is een FIT voor CSP van 19 $ct/kWh. Dit is een maximum, ontwikkelaars moeten met 
een lager bod komen.  
Er zijn drie locaties in het Zuiden geanalyseerd,  bij Ma'an met DNN =  2732 kWh/m2/jaar 
en Al Fueli met  2674 kWh/m2/jaar. 
De keus is op Al Fueli  gevallen, wegens de  aanwezigheid van meer infrastructuur.
Er is een tenderingprocedure geweest  voor een installatie van  500 kW of meer met 
luchtkoeling, en voor een  CSP-test laboratorium. Vier bedrijven hebben meegedaan, de 
winnaar is Solar Euromed SAS uit Frankrijk met een Fresnelveld. Deze onderneming  heeft 
al een Fresnelcentrale in bedrijf. Het testlaboratorium wordt door hetzelfde bedrijf 
opgebouwd.  

Unique Fresnel Demonstrator Including ORC and Thermocline Direct Thermal 
Storage: Operating Experience 
S. Rodat, CEA-LSHT  www.alsolen.com
Nadim El Mourchid is de presentator

Deze installatie is bestemd voor gebieden die nooit aan het net worden gekoppeld, dat zijn 
locaties waar de elektriciteit momenteel met dieselgeneratoren wordt opgewekt.  Het  
ALSOLEN Life center doet  ook projecten met water.

Het is een Fresnelspiegelveld met  een vermogen van 100 MWthermisch waarmee olie 
wordt opgewarmd tot 300 oC.  De receiver is eenvoudig, zonder glas en zonder vacuum. De 
olie wordt ook gebruikt als medium voor de warmteopslag in een thermocline tank, waarin 
stenen en zand ook bijdragen aan het warmteopslagvermogen. De warmte wordt op een 
slimme manier afgetapt om de condities van de turbine zo constant mogelijk te houden. Het 
werkmedium van de turbine is niet stoom, maar de damp van een organische vloeistof.
De restwarmte wordt gedeeltelijk gebruikt om een  absorptiekoeler te bedrijven waarmee ijs 
wordt geproduceerd. Met een ander deel van de restwarmte wordt zeewater ontzilt d.m.v. 
MED. 
De tests gaan beginnen in december 2014. De locatie is Cadarache (Frankrijk) met een   
DNI van 1610 kWh/m2/jaar.

Closing Session and Awards Ceremony

SolarPACES Technology Innovation Award 2014 

Deze Award wordt ieder jaar tijdens de SolarPACES conferentie uitgereikt. De winnaars van 
dit jaar zijn Eckhard Lüpfert en Marc Röger  van het adviesbedrijf CSP-services. De prijs is 
verleend wegens de verbeteringen die zij hebben aangebracht aan de Rotating Shadowband 
Irradiationmeter. 
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Om de prestatie van een CSP-installatie te kunnen meten en bewaken is kennis nodig van de 
sterkte van de straling die uit de zon komt. Een lichtmeter, bv. een zonnecel, geeft echter 
niet alleen een stroom die evenredig is aan die zonnestraling, maar ook een stroom ten 
gevolge van diffuus licht, dat uit de blauwe hemel komt en uit wolken, gebouwen, enz. Deze 
bijdragen moeten van elkaar gescheiden kunnen worden, en de schaduwband lichtmeter 
doet dit door een keer per minuut een smalle strook over de cel te bewegen, zodat de cel 
gedurende een korte tijd geen licht van de zon krijgt, maar wel vrijwel al het diffuse licht. 
De sterkte van het diffuse licht is nu bekend, en de computer in het instrument hoeft nu 
alleen maar een aftreksom uit te voeren, en een cosinuscorrectie uit te voeren omdat de zon 
meestal niet in het zenith staat. 

De prijswinnaars hebben een aantal verbeteringen uitgevoerd, en geven een korte 
presentatie hiervan. De verbeteringen zijn: 

1. twee sensoren in plaats van een,
2. meting van het licht dat uit de directe omgeving van de zon komt binnen 3 graden 

vanaf de richting naar het centrum van de zon. De oorzaak van dit licht is 
verstrooiing aan kleine deeltjes in de atmosfeer. Dit licht kan geheel of gedeeltelijk 
een nuttige bijdrage aan de opbrengst van de centrale leveren. 

SolarPACES 2015 Announcement 

Volgend jaar, 2015,  zal de SolarPACES conferentie worden gehouden in 
Kaapstad  (Zuid-Afrika) van 13 tot 16 oktober.

Posters

Van de 200 posters vielen de volgende op:

The Desigh of an Innovative Linear Focus Secundary Trough Concentrating System
Xiliang Zhang, Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences.

Een stationaire halve trogspiegel met de receiver vrijwel op het maaiveld  wordt beschenen 
door horizontaal lopende stralen die afkomstig zijn van een lange een-assige heliostaat. De 
trog en de as van de heliostaat zijn Oost-West gericht. Voordeel: eenvoudiger en 
waarschijnlijk goedkoper. Nadeel: twee reflecties in plaats van één.

Novel Solar Concentrator Geometry for Point Focus, Low-cost Applications 
I. Berryman, Oxford University

De zon beschijnt een kegelvormige spiegel die om 1 as draait, en daarna een parabolische 
trgspiegel die om 1 as draait. Het resultaat is een brandpunt, net als bij een parabolische 
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schotelspiegel. Maar nu zijn alle spiegeloppervlakken in slechts 1 richting gekromd, dus 
eenvoudig te fabriceren. Nadeel is weer dat er twee reflecties zijn in plaats van  één.

Viifde dag, zaterdag 20 september 2014

De excursie gaat naar het CSP R&D laboratorium in Badaling, ongeveer 50 Km ten Noord-
Westen van Peking  (40,381 graden NB en 115,938 graden OL)

De meest opvallende faciliteit is de toren van 120 meter met op drie verschillende niveaus 
ruimte voor een receiver, die het licht ontvangt van 102 heliostaatspiegels  met een omvang 
van 10 x 10 meter. Iedere heliostaat is opgebouwd uit 64 identieke vierkante spiegels. De 
wit-betonnen toren is aan de onderkant een verdraaid, net alsof een reus de toren de toren 
een halve slag getordeerd heeft, mooie architectuur. Er is ook een veld van parabolische 
trogspiegels. De warmte uit de toren of de trogspiegels wordt via een bescheiden opslag 
naar een turbine gevoerd. Er wordt vooral gedraaid om ervaring op te doen met een CSP-
centrale. Daarnaast wordt er ontwikkelingswerk gedaan aan centrale receivers en aan 
spiegelsystemen. Er staat ook een parabolische schotelspiegel. De locatie is niet bijzonder 
gunstig wat betreft de DNI, vooral omdat er veel stof in de lucht zit door lokale 
staalindustrie. Maar er is dit langgerekte dal veel wind, vergelijkbaar met de 
windomstandigheden in de delen van China die een hoge DNI hebben en dus geschikt zijn 
voor CSP. 
Na de lunch in een groot restaurant wordt er een wandeling van ongeveer 2 uur gemaakt 
over een gerestaureerd deel van de grote Chinese Muur, dichtbij Badaling. 

Gesprekken tijdens de conferentie:

Met mensen van Brightsource, over de nieuwe zonnetorencentrale Ivanpah. Het 
vogelprobleem is zwaar overdreven. Ze hebben 15 miljoen dolllar uitgegeven om alle 
schildpadden te verplaatsen, het waren er 10 keer zo veel als oorspronkelijk werd geschat.

Haider (Wenen) vertelt dat het onderzoek naar drijvende zonne-energiesystemen is gestopt 
wegens ontbreken van financiering.

Shi Jingli (Center for Renewable Energy Development, Energy Resaerch Institute, National 
Development and Reform Commission, Beijing) geeft mij desgevraagd de 
elektriciteitstarieven in China: Huishoudens 0,5 Y/kWh, industrie 0,6 tot 1,0 Y/kWh en 
hotels/restaurats 0,8 tot 1,2 Y/kWH.  De koers van de Yuang is 1 Y = 12 €cent.

Pete von Behrens, CTO van Glasspoint. heeft enhanced oil recovery installatie met troggen 
van 10 MWth in Oman, op 20 km vanaf de kust. De lucht heeft daar een grote vochtigheid. 
De aluminium troggen staan opgesteld in kassen, ter beschermimg.
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Cedric Philibert (van IEA). Ik herinner hem er aan dat ik enkele jaren geleden hem vroeg 
hoe de pas benoemde directeur, Maria van der Hoeven, beviel. Ik vertel hem dat ze in 
Nederland nu wel een goede indruk maakt in kranteninterviews e.d. Hij is het ermee eens 
dat ze nu goed functioneert. Ik zeg: “Ik heb haar 10 jaar geleden wel anders meegemaakt, 
maar dat vertel ik maar niet.” 

Philibert: “Ja, vertel, ik ben benieuwd.” 

Dus ik vertel hem mijn belevenis in 2004 bij onze CSP-poster bij het Innovatieplatform met 
Maria van der Hoeven (toen ministervan O&W)  en CEO Kleisterlee van Philips er bij, 
Philibert vond het wel leuk. 

Prof. Manuel Collares Pereirra (Evoro, Portugal): heeft papers over radiation cooling, stuurt 
me die op.

Harold Espargillière (PROMES-CNRS, Frankrijk), die woensdag een presentatie over 
stralingskoeling had gegeven. We praten over stralingskoeling, hij zal mij zijn paper 
toesturen.

Daniel Malan (Stellenbosch, Zuid-Afrika) is betrokken bij toepassing van stralingskoeling  
en koude-opslag ten behoeve van airconditioning. I

Marc Benmarraze (CEO van SOLAR EUROMED, bouwer van Fresnelcentrale in Frankrijk, 
zie vrijdag 11:30 uur) heeft een onderzoeksfaciliteit op Corsica en binnenkort ook in  Al 
Fueli in het Zuiden van Jordanië. Hij is ook betrokken bij de nieuwe onderzoeksorganisatie 
IRESEN in Marokko. 
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