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Samenvatting 
In opdracht van Agentschap NL, namens de deelnemers aan het MEE convenant, heeft KCPK in 
samenwerking met KWA, ECN en met medewerking van de VNP leden een inventarisatie 
uitgevoerd naar de toepasbaarheid van damprecompressietechnologie in de papier- en 
kartonindustrie (PKI) in Nederland.  
In het kader van dit project is onderzocht of het technisch haalbaar is, of met bepaalde 
maatregelen haalbaar zou kunnen worden, om damprecompressie toe te passen in de papier- en 
kartonindustrie. De hierbij geldende haalbaarheidscriteria liggen in deze studie uitsluitend op 
technisch vlak en richten zich op de inpassingen van MDR met en zonder eventuele 
aanpassingen aan de droogkap/drooglucht. Omdat de techniek binnen andere sectoren reeds 
bekend is, heeft deze studie zich niet gericht op ontwikkeling van de techniek zelf, maar vooral 
op de toepasbaarheid hiervan in de papierindustrie. 
 
De resultaten van deze studie zijn tweeledig:  
Allereerst is een inzicht gegeven in het werkingsprincipe van industriële warmtepompen, een 
overzicht van het toepassingsbereik van beschikbare typen warmtepompen en van 
warmtepompen die momenteel worden ontwikkeld en waarvan de status zich in onderzoeks-
/pilot-fase bevindt. Dit onderzoek is uitgevoerd door KWA in samenwerking met KCPK1. Dit 
inzicht is toegepast in een viertal concrete bedrijfscasussen opgesteld in samenwerking met 
ECN, KWA en de betreffende VNP leden.  
Binnen de bedrijfscasussen is gekeken naar de mogelijke toepassing van de nu beschikbare 
warmtepomptechnologie. Hieraan hebben Crown Van Gelder, Van Houtum, Norske Skog Parenco 
en Papierfabriek Schut mee gewerkt. De resultaten zijn in een workshop 
Warmtepomptechnologie op 8 maart 2012 gepresenteerd aan de leden en genodigden. 
  
Ten tweede is de optie van (mechanische) damprecompressie (MDR) als 
warmtepomptoepassing in het droogproces van de papier- en kartonindustrie nader bekeken 
voor het opwaarderen en hergebruiken van restwarmte. De focus is gelegd op de volgende 
opties: 
 

 De uitgaande lucht van het droogproces. Hier blijkt dat damprecompressie niet efficiënt 
is toe te passen doordat het gaat om grote hoeveelheden lucht en relatief een klein 
gedeelte damp. Indien waterdamp-luchtscheiding mogelijk wordt of de techniek van 
stoomdrogen dan kan damprecompressie wel een interessante optie zijn.  
 

 Opwaardering van de ‘doorblaasstoom’ uit de voordroogsectie van multicilinder drogers 
met een TDR (thermische damprecompressie) of MDR.  
Dit is een reële case waarin is aangetoond dat er een grote energie- en kostenbesparing 
mogelijk is met een geschatte terugverdientijd van minder dan 1 jaar voor een 
thermocompressor en minder dan 4 jaar voor een MDR. Zie ook hoofdstuk 4.3 op pagina 24. 

 
Deze studie en het rapport worden binnen de werkgroep van P2 “Energieneutraal papier” 
gedeeld en per mail verspreid onder de workshopdeelnemers, technologen 
enenergiecoördinatoren binnen de sector.  

                                                             
1 Toepassingsmogelijkheden voor damprecompressie in het droogproces van papier en karton 
KWA 19 april 2012 Ir. A.M.G. Pennartz, T.J.J. van Beek; relatienummer 11177;  rapportnummer 3108920DR01 
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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

De Nederlandse papier- en kartonindustrie is, met een collectief energiegebruik van ruim 31 PJ 
per jaar, een van de energie-intensieve industrieën van Nederland. Met haar Energietransitie 
Papierketen heeft de Nederlandse papier- en kartonindustrie (PKI) een doelstelling om het 
energiegebruik in de papierketen in 2020 te halveren.  
 
Met gemiddeld meer dan 50% van het energiegebruik is de droogpartij verreweg de grootste 
energievrager in het papierproductieproces. Door optimalisatie van de luchthuishouding (i.e. 
hogere dauwpunten en relatieve vochtigheid) kan het energiegebruik in conventionele drogers 
in sommige gevallen nog worden verbeterd. Het grootste deel van het energiegebruik in de 
droogpartij hangt echter samen met de verdampingsenergie van water, en is derhalve 
onvermijdelijk.  
 
Alle energie die wordt ingezet komt uiteindelijk ook weer vrij in de vorm van restwarmte. Uit 
een onderzoek naar restwarmte in de Nederlandse PKI is gebleken dat ruim 11 PJ per jaar 
vrijkomt als warme en vochtige uitlaatlucht in de droogpartijen. Ook binnen andere 
industrietakken (bv.  zuivel-, aardappelverwerking-, suiker-, textiel- en tapijtindustrie) komen 
dergelijke uitlaatluchtstromen voor. De hoge energie-inhoud van deze stroom heeft voor een 
groot deel te maken met de hoge energiewaarde van het verdampte water. Door het weer 
inzetten van deze beschikbare energie zou een grote energiebesparing bereikt kunnen worden. 
 
De energiebalans van de papier- en kartonsector is in figuur 4.1 weergegeven. 

 
Figuur 1: Energiebalans papier- en kartonsector 
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De Nederlandse papier- en kartonindustrie participeert in verscheidene onderzoeksprojecten 
naar mogelijkheden om droogenergie te beperken en restwarmte verder in te zetten. 
Voorbeelden hiervan zijn deelname in het HYACINT project waarin ECN een nieuw type 
(hybride) warmtepomp ontwikkelt en waarbij KCPK het industriële toepassingspotentieel 
onderzoekt. Ook is er deelname aan het Europese CAPWA project, waavanr KEMA penvoerder is. 
In dit project wordt met behulp van selectieve membranen vochtige waterdamp uit de 
drooglucht en/of verbrandingsgassen verwijderd. Het warme water dat op deze manier 
beschikbaar komt, kan bijvoorbeeld worden heringezet als ketelvoedingswater. TNO heeft in een 
traject met de zuivelindustrie een sorptiedroger ontwikkeld welke onlangs is overgeplaatst naar 
een Nederlandse kartonfabriek. Proeven zullen moeten uitwijzen of deze techniek, die vochtige 
waterdamp regenereert met behulp van een stoomgedreven warmtewiel, 
toepassingsmogelijkheden biedt voor de papier- en kartonindustrie. 
 
Het onderzoek naar de haalbaarheid van mechanische damprecompressie past binnen de 
werkwijze en visie van de Nederlandse papier- en kartonindustrie om verregaande 
energiebesparing in de droogpartij te bewerkstelligen. In een volgende fase zullen de diverse 
bovengenoemde technologieën naast elkaar worden gelegd. Gezien de aard van deze technieken 
zullen mogelijk synergiëen maar ook trade-offs plaats kunnen vinden en zal onderzocht moeten 
worden welke technologie of welke combinatie van technieken uiteindelijk het beste pas en het 
meeste bij zal dragen aan de doelstellingen van de Nederlandse papier- en kartonfabrieken.  
 

1.2. Damprecompressie 

Een nieuwe en efficiënte wijze voor het optimaal benutten van energiegebruik in 
droogprocessen is mechanische damprecompressie (“mechanical vapour recompression” of 
MDR); dit wordt al bij vloeistoffen toegepast. Hierbij wordt de uit de vloeistof ontweken damp 
gecomprimeerd en opnieuw ingezet als warmtebron; waardoor het droogproces netto veel 
minder energie gebruikt. De techniek van MDR is (nog) niet ingevoerd bij de droging van vaste 
stoffen omdat er knelpunten zijn:  
 

1) De efficiëntie van MDR wordt erg beïnvloed door het temperatuurverschil dat voor de 
droging wordt opgelegd (tussen verwarmend en drogend medium); hoe kleiner het 
verschil hoe groter het MDR-rendement; maar een klein temperatuurverschil verlaagt 
ook de capaciteit van het droogproces. 

 
2) Een efficiënte MDR vraagt om uitsluiting van niet condenseerbare gassen (waaronder 

lucht) omdat deze de condensatie belemmeren; dit is echter slecht te verwezenlijken bij 
een open systeem zoals de papiermachine waar veel omringende lucht aanwezig is.  

 
Indien bij het drogen van papier MDR met succes zou kunnen worden toegepast, zou een 
significante besparing op het totale primaire energiegebruik in de orde van 35% (11 PJ) of meer 
bereikbaar moeten zijn. Hoewel een aantal knelpunten voor de toepassing van MDR in de 
papier- en kartonindustrie, zoals hier boven geschetst, bekend is, lonkt het een enorm 
besparingspotentieel. Trice heeft in het NEO project 0268-03-04-02-004 een mogelijke 
oplossing ontwikkeld voor bovenstaande knelpunten: de roterende bubble condensor (octrooi 
NL1024837). Eerder was echter nog geen concrete haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de 
precieze mogelijkheden en belemmeringen van MDR in deze industrie.  
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1.3. Doelstelling  

Het uiteindelijke doel is om de hoeveelheid droogenergie fors te verminderen. Omdat het 
aandeel droogenergie meer dan 50% van het totaal energiegebruik in de papier- en 
kartonindustrie vertegenwoordigt, zal dit tevens een meer dan significante primaire 
energiebesparing opleveren. Een manier om dit te doen is door het verhogen van de interne 
restwarmtebenutting, waardoor er per saldo minder energie nodig om hetzelfde resultaat te 
bereiken. Door via damprecompressie (DR) de uit het proces ontweken damp (restwarmte) her 
te gebruiken, zal tevens het restwarmteverlies in de sector fors afnemen. 
 
Onderliggend project moet onderzoeken of het technisch haalbaar is, of met bepaalde 
maatregelen mogelijk zou kunnen worden, om damprecompressie toe te passen in de papier- en 
kartonindustrie. De hierbij geldende haalbaarheidscriteria liggen in deze studie uitsluitend op 
technisch vlak en richten zich op de inpassingen van MDR met en zonder eventuele 
aanpassingen aan de droogkap/drooglucht. Omdat de techniek binnen andere sectoren reeds 
bekend is, heeft deze studie zich niet gericht op ontwikkeling van de techniek zelf, maar vooral 
op de toepasbaarheid hiervan in de papierindustrie.  
 
Het rapport spitst zich toe op open dampcompressiesystemen zoals mechanische 
damprecompressie (MDR) en thermische damprecompressie (TDR) en de 
toepassingsmogelijkheden hiervan binnen de papier– en kartonindustrie.  
Aanvullend hierop zijn ook de toepassingsgebieden en prestaties van MDR warmtepompen 
geplaatst in perspectief met andere typen warmtepompen, hierbij rekening houdend met de 
laatste ontwikkelingen op dit gebied. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen technieken die 
(al dan niet op grote schaal) beschikbaar zijn op de markt, en technieken die zich momenteel in 
onderzoeks-/pilot-fase bevinden.  
 

1.4. Afbakening 

Het project betreft een technisch/technologische haalbaarheidsstudie naar de toepasbaarheid 
van damprecompressie in de papier- en kartonindustrie. Een analyse naar de economische 
haalbaarheid wordt vooralsnog echter nog buiten beschouwing gelaten omdat eerst aangetoond 
dient te worden of het überhaupt mogelijk is deze techniek toe te passen in de papier- en 
kartonindustrie. De studie zal aan de hand van procesgegevens en kengetallen uit de 
papierindustrie, die voor het grootste deel bekend zijn binnen KCPK, alsmede aan de hand van 
MDR karakteristieken onderzoeken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Het 
doen van praktijkproeven valt buiten de scope van deze eerste verkenning. 
 
Binnen programma 2 “Energie Neutraal” van de Energietransitie Papierketen is de benutting van 
restwarmte een van de belangrijkste onderwerpen. De resultaten van deze studie worden 
besproken in het P2 programmateam, afhankelijk van de resultaten zal terugkoppeling 
plaatsvinden met P1 (beste praktijken) en P5 (doorbraaktechnologieën). Een samenvatting van 
de studie zal tevens beschikbaar worden gesteld aan alle leden van de Koninklijke VNP. 
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1.5. Betrokken partijen 

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) (opdrachtnemer) is een initiatief van de gezamenlijke 
Nederlandse papier- en kartonindustrie. Haar missie is het versterken van de 
kennisinfrastructuur gericht op de (inter)nationale papier- en kartonindustrie. Het lange termijn 
doel is het creëren van een betere concurrentiepositie van de Nederlandse papier- en 
kartonindustrie 
 
Over de Kennisinstellingen 
KWA 
Als onafhankelijk adviesbureau helpt KWA Bedrijfsadviseurs B.V. bedrijven bij het ontwikkelen 
en realiseren van oplossingen die bijdragen aan het resultaat en de continuïteit van het bedrijf. 
Onze positie is helder: wij staan voor het bedrijfsleven en kiezen dus partij. Integriteit is voor 
ons geen discussiepunt. 
 
ECN 
De transitie naar een duurzame-energiehuishouding is noodzakelijk. De grote internationale 
vraagstukken rondom voorzieningszekerheid, klimaatverandering en duurzaamheid vragen om 
ontwikkeling en innovatie bij duurzame-energietechnologie, consultancy en beleidsadvies. De 
overgang naar duurzamere vormen van energieproductie en energiegebruik, vormt de 
grondslag voor de activiteiten van ECN. Energiebesparing, de introductie van hernieuwbare 
energie en de schone toepassing van fossiele brandstoffen, vormen de noodzakelijke elementen 
voor de transitie naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding. 
Met en voor de markt ontwikkelen wij kennis en technologie die een transitie naar een 
duurzame-energiehuishouding mogelijk maken. 
Your energy. Our passion. 
ECN onderschrijft de noodzaak van duurzame verandering en zet een nieuwe koers in. In dit 
strategieplan voor de periode 2012 – 2015 wordt deze koerswijziging beargumenteerd en 
uiteengezet.  
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1.6. Activiteiten  

Fase Partijen Deliverable Go/
No 

Voorstudie  KCPK Inzicht in MDR, overzicht belangrijkste spelers 
(kennisinstellingen en toeleveranciers) 

X 

Bezoek kennis-
instellingen 

KCPK; KI Kennisoverdracht; inzicht in randvoorwaarden 
MDR; eerste inschatting mogelijke 
toepasbaarheid in PKI 

 

Bezoek 
leveranciers 

KCPK; 
Leveranciers 

Kennisoverdracht; praktijkvoorbeelden MDR; 
randvoorwaarden praktijkimplementatie PKI 

 

Workshop MDR Allen Workshop met deelname van toeleveranciers, 
kennisinstellingen en PKI: doelstelling is 
inschatten van de technisch/technologische 
haalbaarheid van MDR in de PKI  

 

Uitwerken 
resultaten 
workshop;   

KCPK; KI; 
Leveranciers 

Opstellen technisch/technologische SWOT  

Eindrapportage 
en evaluatie  

KCPK; PKF Eindrapportage en beschrijving mogelijk 
vervolgtraject (bij succesvol resultaat kan 
worden vervolgd met een economische 
haalbaarheidsstudie) 

X 

 

1.7. Monitoring  

De energiebesparing en bijbehorende CO2 reductie als gevolg van implementatie van 
mechanische damprecompressie kan gekwantificeerd worden door een inschatting te maken 
van de besparing aan droogenergie en de daarbij horende primaire gasbesparing.  
 

1.8. Verwachte deliverables 

Inzicht in technisch/technologische haalbaarheid van toepassing van mechanische 
damprecompressie in de papier- en kartonindustrie. Overzicht van mogelijkheden en 
belemmeringen van inpassing van deze techniek in de papier- en kartonindustrie en inzicht in 
de eventueel te nemen stappen om de eventueel huidige belemmeringen in de toekomst weg te 
nemen. 
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2. Toepassing warmtepompen 

2.1. Algemeen warmtepompen 

De papier- en kartonindustrie heeft te maken met grote stromen restwarmte van een dusdanige 
temperatuur, dat deze warmte niet meer direct nuttig kan worden hergebruikt met behulp van 
warmtewisselaars. Een technologie om deze laagwaardige restwarmte op te waarderen tot 
warmte van een bruikbaar temperatuurniveau is het warmtepompprincipe. Een warmtepomp 
gebruikt een gedeelte hoogwaardige energie (W) om bronwarmte met een bepaalde 
temperatuur (Qs) op te waarderen naar warmte van een hogere temperatuur (Qd), zoals in 
figuur 1.1 weergegeven. Hierdoor wordt een netto temperatuurlift gecreëerd. Voor de papier – 
en kartonindustrie zijn met name de hoge-temperatuur warmtepompen interessant, aangezien 
er veelal gebruik wordt gemaakt van stoom of water van hogere temperatuur. 
 

 
Figuur 2: Het algemene principe van een warmtepomp 
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2.2. Rendement van een warmtepomp: de COP 

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de coëfficiënt of performance (COP). 
De COP is een verhouding tussen de hoeveelheid geleverde thermische energie ten opzichte 
van de hoeveelheid (thermische/elektrische) energie die nodig is voor aandrijving van de 
warmtepomp. Ter illustratie: een warmtepomp met een warmtelevering van 4 kW, aangedreven 
door een 1 kW compressor, heeft een COP van 4. 
 
De COP voor verwarming van een ideaal en volledig omkeerbaar kringloopproces, het 
zogeheten Carnotproces, kan berekend worden aan de hand van de temperatuur in de 
condensor, en het temperatuurverschil tussen condensor en verdamper: 
 

               
              

                     
 

 
Echter, om een indruk te krijgen van de werkelijke thermodynamische efficiëntie van een 
warmtepomp, is het gebruikelijk de COP te relateren aan de theoretisch haalbare COP. De 
werkelijke COP wordt dan bepaald door: 
 

                   

              

                     
 

 
De carnotfactor η is afhankelijk van het type warmtepomp en het thermodynamische proces dat 
wordt beschouwd. Met behulp van de COP kan de opbrengst die met een bepaalde 
warmtepomp wordt behaald worden bepaald. Als de benodigde investeringskosten bekend zijn 
kan er een berekening van de terugverdientijd worden gemaakt. 
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2.3. Industriële warmtepompen 

Een typisch verschil tussen warmtepompen die steeds vaker wordt toegepast in de gebouwde 
omgeving en industriële warmtepompen is het temperatuurniveau waarop restwarmte 
beschikbaar is en waarop proceswarmte wordt gevraagd. Dit maakt dat voor opwaardering van 
restwarmte in industriële processen alternatieven nodig zijn. Enkele van deze alternatieve 
warmtepompen worden al op grote schaal ingezet. Er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen open en gesloten systemen. Het kenmerk van de open systemen is dat er voor het 
warmtepompproces gebruik gemaakt wordt van de in het proces voorkomende damp, vaak 
waterdamp. De functie van de warmtepompcyclus is daarbij om de verdampingswarmte van die 
damp op een nuttig temperatuurniveau terug te winnen. In een gesloten systeem wordt gebruik 
gemaakt van een tussenmedium. Aan de ene zijde wordt  restwarmte van lage temperatuur 
gebruikt om een koudemiddel te verdampen bij een lage druk. Dit koudemiddel wordt via 
compressie in druk verhoogd en staat zijn warmte af in een condensor op een hoger 
temperatuurniveau. Compressoren kunnen thermisch of mechanisch worden aangedreven. 
Sorptie-systemen kunnen als aparte klasse worden onderscheiden. In figuur 2.1 is een overzicht 
gegeven2. 

 
Figuur 3: Overzicht warmtepomp typen 

 
Bovenstaande technologieën zijn bewezen, maar kennen enkele knelpunten waardoor 
grootschalige toepassingen uitblijven. Belangrijke randvoorwaarden voor de technische 
haalbaarheid van industriële warmtepompen zijn: 
 

 Minimale restwarmtetemperatuur 
 Maximale proceswarmtetemperatuur 
 Maximale temperatuurlift 
 Te leveren vermogen 

 
  

                                                             
2 ir. H. Boot e.a.; Handboek Industriële Warmtepompen; Kluwer Techniek, 1998 ISBN: 9789055761395 
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De eerdergenoemde warmtepompen tonen hier vaak hun beperkingen. De werkingsgebieden 
van deze conventionele types zijn schematisch weergegeven in figuur 2.23. Onderstaande figuur 
schetst duidelijk de voor- en nadelen van de conventionele warmtepompen: 
 

 De gesloten compressiewarmtepomp kan een redelijke temperatuurlift creëren (20-45 
C°), maar het maximale temperatuurbereik is beperkt. Het rendement, de COP, is sterk 
afhankelijk van de benodigde temperatuurlift. 

 
 De mechanische damprecompressor (MDR) en thermische damprecompressor (TDR) 

hebben een groter temperatuurbereik, maar kunnen een beperkte temperatuurlift (5-20 
°C) creëren. Ook hier daalt het rendement naarmate de benodigde temperatuurlift groter 
is. Deze systemen zijn alleen geschikt om lage-druk stoom naar een hogere druk te 
brengen. 

 
 De warmtetransformator kan een behoorlijke temperatuurlift creëren (20-45°C), en 

temperatuurlevering op maximaal 150°C is haalbaar. Nadeel is echter dat de 
restwarmtetemperatuur een minimale temperatuur van 90°C moet hebben en dat er 
grote hoeveelheden restwarmte op deze temperatuur beschikbaar moeten zijn. 
 

 

 
Figuur 4: Toepassingsbereik conventionele warmtepompen [RCC K&L] 

  

                                                             
3 dr. M. van der Pal; ir. K. van den Heuvel; Concept hybride warmtepomp: Meer industriële restwarmte 
beschikbaar; in RCC Koude & Luchtbehandeling, september 2011 
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2.4. Nieuwe generatie warmtepompen 

Om het werkgebied, en daarmee het toepassingsgebied van industriële warmtepompen te 
vergroten, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie warmtepompen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van alternatieve technieken, andere koudemiddelen en/of een 
combinatie van bestaande warmtepompprincipes. Deze warmtepompen geven een aanvulling 
op figuur 2.2, als weergegeven in figuur 2.3. 
 

 
Figuur 5: Overzicht toepassingsbereik conventionele en nieuwe types 

 
Van de bovengenoemde nieuwe generatie warmtepompen bevindt de gesloten dampcompressie 
met n-butaan als koudemiddel zich in het verste stadium van ontwikkeling. Een aantal 
leveranciers kan deze systemen tot circa 0,5 MW geleverd thermisch vermogen leveren. De 
thermo-akoestische warmtepomp en de hybride warmtepomp, die gebruik maakt van een 
combinatie van het warmtetransformator- en gesloten cyclus compressieprincipe, bevinden zich 
in onderzoek/pilot stadia. Testopstellingen met een thermisch vermogen tot enkele kW’s zijn 
gebouwd. 
 

2.5. Overzicht specificaties type warmtepompen 

In dit hoofdstuk zijn verschillende type warmtepompen besproken. De werkgebieden en 
specificaties van deze warmtepompen zijn nog eens samengevat in tabel 2.1. Hierbij is ook een 
waarde voor de Carnotfactor per warmtepom type gegeven. Hiermee kan een eerste indicatie 
van de performance van een warmtepomp worden verkregen. Een meer exacte benadering van 
de COP wordt verkregen door met tabellen voor water en/of koudemiddelen te rekenen. 
Vergelijking van de MDR en TDR toont aan dat het temperatuurbereik van de MDR lager is, 
maar dat de efficiency hoger is. 



 
 

KENNISCENTRUM PAPIER EN KARTON 
IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem - www.kcpk.nl 

 

Tabel 1: Overzicht toepassingsbereik en kengetallen voor beschikbare en nieuwe typen warmtepompen: 

 Maximum 
temperatur
e process 
heat [°C] 

Minimal 
temperature 
source heat 
[°C] 

Maximum 
temperature 
lift [°C] 

Carnot factor 
[-] 

Source of work Maximum power output 

Existing 
technologies 

      

High temperature 
compression 

130 30 ~100  0,7 Electricity up to several MW 

Mechanical vapor 
recompression 

150 <0 30 0,7 Electricity up to several MW 

Thermal vapor 
recompression  

250 <0 20 0,3 Compressed gas up to several MW 

LiBr/water heat 
transformer 

130 90 30 0,8 Source heat up to several MW 

 

Novel technologies       

High temperature 
compression 
heatpump 

180 50 ~100 0,7 Electricity up to several MW 

Thermo acoustic 
heat pump (electric) 

600 <0 ~100 0,6 Electricity 1 MW 

Thermo acoustic 
heat pump (fuel) 

600 <0 ~100 0,35 Natural gas/oil 1 MW 

Thermo acoustic 
heat transformer 

600 100 80 0,35 Source heat 1 MW 

Thermo chemical 
heat transformer 

180 100 80 0,3 Source heat up to several MW 

Hybrid heat 
transformer 

180 70 80 0,7 Source heat + electr up to several MW 
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3. Mechanische damprecompressie 

3.1. Algemeen 

In hoofdstuk 2 is de damprecompressie warmtepomp al kort toegelicht. Damprecompressie 
maakt geen gebruik van een koudemiddel, maar comprimeert met behulp van een hogedruk 
aandrijfmedium, veelal stoom, de processtromen direct naar een hogere druk. De MDR en TDR 
vallen in de categorie open systemen. De vrijgekomen damp van lagere druk wordt door middel 
van compressie in druk verhoogd, en wordt teruggebracht in een proces waar het op een hogere 
temperatuur condenseert. Omdat een open cyclus gebruik maakt van de reeds in het proces 
beschikbare damp, bevat deze geen verdamper. Dit levert een belangrijk kostenvoordeel op ten 
opzichte van gesloten warmtepompcycli. Het voorkomt ook een extra temperatuursprong omdat 
een warmtewisselaar niet nodig is.  
 
In onderstaande figuur wordt de geproduceerde warmte in hetzelfde proces teruggevoerd door 
middel van MDR, maar dat kan in de praktijk ook een ander procesonderdeel zijn. In geval van 
TDR wordt er een ejecteur gebruikt in plaats van een compressor, welke wordt aangedreven 
door hoge druk stoom. 

 
Figuur 6: Mechanische damprecompressie schematisch weergegeven 

 
Bekende toepassingen van MDR en TDR zijn indampers (voedingsmiddelindustrie, slibdrogers) 
of andere processen waarbij een scheiding plaatsvindt op basis van verschillende 
kooktemperaturen. Ook processen waarbij een kookproces als warmtebehandeling 
(bijvoorbeeld wortkoken in bierbrouwerijen) voor komt, zijn opties voor toepassing van MDR. 
In de praktijk wordt met behulp van een MDR een temperatuurlift van 5K tot maximaal 20K 
gerealiseerd, terwijl dit maximaal tot 20K is voor een TDR. Een hogere temperatuurlift betekent  
een lager rendement. 
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3.2. Thermodynamisch principe 

Het thermodynamische principe van MDR en TDR kan worden toegelicht aan de hand van het 
logP-h diagram van waterdamp, zoals weergegeven in figuur 3.2. Hierin is een compressie 
weergegeven die verzadigde waterdamp van 100 °C comprimeert tot stoom van 120 °C (circa 2 
bar). 

 
Figuur 7: Compressiecyclus van 1 bar naar 2 bar stoom 

 
De drukverhoging die plaatsvindt is circa 1 bar, en de temperatuurstijging is 20 °C.  
De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

 1 – 2*: Isentropische compressie van verzadigde waterdamp met temperatuur en druk 
op punt 1, naar oververhitte stoom met temperatuur en druk op punt 2*. 

 1 – 2: Werkelijke isentropische compressie van verzadigde waterdamp met temperatuur 
en druk op punt 1, naar oververhitte stoom met temperatuur en druk op punt 2, 
rekening houdend met de isentropische efficiency van de compressor (ηis). 

 2 – 3: Terugkoeling naar stoomtemperatuur van 120 °C, met bijbehorende druk van 2 
bar. 
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In onderstaande figuur is een voorbeeldberekening uitgewerkt van deze situatie voor MDR. 
Hieruit blijkt dat voor de hierboven beschreven situatie een compressie-arbeid van 155,5 kJ/kg 
geleverd moet worden. Dit betekent dat er 155 kJ/kg stoom aan elektrische energie nodig is om 
2200 kJ/kgstoom aan verdampingswarmte te produceren (COPh = 14,2). De werkelijke 
benodigde hoeveelheid elektrische energie zal nog wat hoger liggen, afhankelijk van het 
aandrijfrendement van de compressor. 
 

 
Figuur 8: Rekenvoorbeeld mechanische damprecompressie 
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4. Toepassingen in de PKI 

4.1.  Toepassingskader 

Het productieproces in een notendop 

Om beter te begrijpen wat het toepassingskader is waarin mechanische damprecompessie 
wordt geplaatst is hier een kort overzicht opgenomen van de papierproductie. Hierin zijn een 
aantal hoofdstappen te identificeren: 
 

1. Stofvoorbereiding. In Nederland bestaat het grootste deel, 80%, van het papier uit 
gerecycled papier. Dit moet worden schoongemaakt in een aantal schoonmaakstappen 
om bijvoorbeeld nietjes, plastic en lijm te verwijderen. Afhankelijk van de 
productspecificaties volgt soms nog een ontinktingstap.  
Ook bevat dit proces een raffinagestap, waar vezels worden bewerkt om ze geschikt te 
maken voor papierproductie.  

2. Bladvorming. Nadat de pulp gemaakt is wordt deze opgebracht op een doek of zeef. In 
deze stap wordt het papier gevormd. De pulp wordt sterk verdund opgebracht, met een 
vastestofgehalte van <1%. In deze sectie wordt het meeste water gescheiden door 
zwaartekracht. 

3. Perssectie. Na de zeef komt de natte papierbaan in de perssectie. Hier wordt het papier 
als het ware uitgewrongen. Om goed het water kwijt te kunnen staat er een vacuüm op 
de pers om het water  ‘af te zuigen’.  Het drogestofgehalte na het persgedeelte is 33% -
55%, afhankelijk van het type papier en de perssectie. 

4. Voor-droogsectie. Het overgebleven water wordt verwijderd door verdamping in de 
eerste- of voor-droogsectie. In de droogsectie droogt het papier tot een drogestofgehalte 
tot ongeveer 95%.  

5. Afhankelijk eindproductspecificaties wordt papier meestal verder behandeld met een 
afwerkingsstap bv. met coating, lijm of zetmeel. 

6. Na-droogsectie. is een tweede (of laatste droging) stap nodig. Een kleine hoeveelheid 
vocht (4-8%) blijft in het papier, zelfs na het drogen. 

 

 
Figuur 9: Overzicht typisch productieproces papier en karton 
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Papierdrogen 

Het drogen gebeurt met stoom of met hete lucht, afhankelijk van het type product. In het 
algemeen komen er twee type drogers voor in de papier- en kartonindustrie: de multi-cylinder 
droger en de Yankee droger. Daarnaast wordt er ook een derde type, de tunneldroger, toegepast 
op vormkartonproducten.  
 
In de Yankee droger wordt gebruik gemaakt van een direct gestookte droogkap, met hete lucht 
van temperaturen rond de 300 °C. Dit in combinatie met een enkele cilinder voor transport van 
het papier die tevens wordt verwarmd van binnen uit met stoom.  
 
Het principe van de Yankee droger verschilt met die van de multi-cylinder droger. In de multi-
cylinder droger wordt het papier over diverse rollen getransporteerd, welke vanuit de 
binnenkant met stoom worden verwarmd. Het droogsysteem is opgedeeld in secties, waarbij de 
stoomdruk in de laatste sectie het hoogste is, en wordt afgebouwd naar de eerste sectie. 
Afhankelijk van het type papier is de stoomdruk in de laatste sectie typisch 150 – 190 °C en kan 
worden afgebouwd, in sommige gevallen tot onderdruk.  
 
Er wordt tijdens het droogproces een overmaat droge warme lucht (90-100 °C) in de droogkap 
geblazen om te zorgen dat het verdampte water wordt afgevoerd. Het verdampte water dat in de 
afgaslucht de droger verlaat bevat dan ook nog een grote hoeveelheid latente warmte. In veel 
gevallen wordt de restwarmte in de afgevoerde lucht gebruikt om de toevoerlucht voor te 
verwarmen. Het resterende gedeelte kan worden gebruikt om proceswater voor te verwarmen, 
en uiteindelijk is het nog mogelijk om de restwarmte te benutten voor gebouwverwarming. In 
het ideale geval echter, zou alle latente warmte ingezet kunnen worden om opnieuw stoom te 
produceren en op die manier de stoomcyclus te sluiten.  
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In figuur 4.3 is een schematische weergave van een multi-cilinder droger weergegeven, met 
bijbehorende typische condities. Zoals gezegd zijn de droogsecties voor een groot gedeelte 
verantwoordelijk voor het warmteverbruik tijdens papier- en kartonproductie. Om een ton 
papier te drogen, van 50% naar 98% drogestof, is er een ton stoom nodig is. 
 
 

 
Figuur 10: Multi-cilinderdroger met typisch bijbehorende condities4 
 
 
  

                                                             
4M. Karlsson; Papermaking part 2, drying; Tappi Press, 2000 
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4.2. Toepassingsopties damprecompessie 

Van de totale energievraag binnen de sector gaat meer dan de helft naar het drogen van het 
papier. Dit maakt de droogsectie een zeer interessant toepassingsgebied.  
 
Er is echter nog een andere mogelijkheid voor de toepassing van damprecompresie: Het drogen 
van papierslib. Echter vanwege de relatief beperkte impact en het feit dat damprecompressie bij 
slibdroging al een algemeen toegepaste techniek is besloten om hier niet verder op in te gaan in 
deze studie. 
 
De afgevoerde lucht van de droogpartij bestaat voor een groot gedeelte, ongeveer 70% van het 
totaal volume uit niet condenseerbaar gas (‘non-condensables’) in de vorm van lucht. Hierdoor 
is de directe toepassing van damprecompressie niet zinvol.  Een groot deel van de toegevoerde 
arbeid zou dan immers gaan zitten in het comprimeren van de lucht, terwijl de energie hieruit 
niet terug te winnen is binnen het stoom- condensaatsysteem van de papiermachines. 
Bovendien zijn deze non-condensables ongewenst in het stoom-condensaat-systeem en zou bij 
sluiten van deze loop een ophopingsprobleem ontstaan als er niet ook een extra scheidingsstap 
zou worden voorzien. 
Tenslotte gaat bij directe terugvoer van de totale, niet gereinigde gasstroom ook alle vervuiling 
mee naar het stoom-condensaat-systeem. Ook daarvoor zou dus een extra scheidingsstap 
moeten worden geïntroduceerd, voor gasreiniging voorafgaand aan de open damprecompressie. 
N.b.: Die verontreinigingen in de afgaslucht bestaan uit deeltjes uit de papiermassa die worden 
meegesleurd met de drooglucht. Hierom levert warmteterugwinning op basis van direct 
condensatie een condensaatstroom die kan worden ingezet in het proceswatersysteem. 
 
Tijdens de voorbereiding van de opdracht (§1.2) was er mogelijk sprake van een combinatie van 
damprecompressie met de door Trice ontwikkelde roterende bubble condensor (octrooi 
NL1024837). In dit patent wordt een alternatieve manier beschreven om stoom effectiever in de 
cilinders in te brengen. Het voordeel van deze techniek is dat er een zekere tolerantie is voor het 
meevoeren van niet condenseerbare gassen. Echter voor efficiënte van damprecompressie is de 
hoeveelheid lucht in de compressie stap de beperking. 
 
Daarom lijkt de toepassing van de MDR of TDR op de afgassen pas zinvol op het moment dat 
lucht, verontreinigingen en damp van elkaar kunnen worden gescheiden; dit wordt momenteel 
onderzocht in het CapWa-project5, of wanneer stoomdrogen wordt toegepast in plaats van het 
inblazen van droge lucht. Dit is momenteel echter nog niet het geval, dus moet voor 
damprecompressie-toepassing worden gefocust op de stoomzijde van het proces.  
 
Een mogelijk alternatief als toepassing op de afgassen van de droogkap is een gesloten 
compressiewarmtepomp in combinatie met een warmtewisselaar. In het bijzonder zou hiervoor 
een n-butaan compressie warmtepomp gebruikt kunnen worden. Deze heeft een werkgebied dat 
overeenkomt met de toepassing op de uitlaatlucht en de inzet van de warmte in het 
droogproces. 
 
 

  

                                                             
5 Capture of evaporated Water with novel membranes. FP7-NMP-2009-2.6-1 Novel membranes for water 
technologies (SICA) 
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4.3. Toepassingsmogelijkheid; doorblaastoom uit de voordrooggroep opwaarderen 

Hieronder is een schematische weergave gegeven van een gedeelte van een typisch droogproces, 
waarbij de droogcilinders in serie zijn geschakeld, het cascade stoomsysteem. Verse stoom van 8 
bar wordt aangevoerd via de header en wordt verdeeld over de verschillende stoomsecties. De 
hoogste stoomdruk die de cilinders ingaat bevindt zich in de eerste (de meest linker) sectie. 
Deze druk wordt afgebouwd in de richting van de drogers waar het papier nat binnenkomt. In de 
droogcilinders wordt 10-15% surplus stoom toegevoerd om het condensaat af te voeren. Deze 
‘doorblaasstoom’ en het condensaat worden na de droogcilinders weer gescheiden, waarbij de 
stoom opnieuw gebruikt kan worden in een volgende droogsectie op lagere druk. Hierdoor is 
minder toevoer van verse stoom nodig.  
 
Echter in de laatste sectie is hergebruik van deze surplus stoom op de papiermachine niet meer 
mogelijk door een te lage druk en temperatuur.  Daarom gaat nu in veel gevallen deze stoom 
retour naar het ketelhuis. De stoom wordt hier gekoeld tot condens en de vrijgekomen energie 
wordt als restwarmte ingezet in het proces of bijvoorbeeld gebruikt voor het opwarmen van 
ingaand, koud, vers water.  
 
Het alternatief is om deze stoom op te waarderen via een damprecompressie stap en deze her te 
gebruiken in het droogproces. Dit wordt al in enkele gevallen toegepast in de industrie. Hiervoor 
worden vaak  thermocompressoren (TDR) ingezet om deze surplus stoom op hogere druk te 
brengen. Hier zou echter ook de MDR kunnen worden ingezet. Hiervoor is een case berekend 
waarin beide opties zijn uitgewerkt en vergeleken. 
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Hieronder staat het uitgangspunt weergegeven, met de toepassingsmogelijkheid uitgelicht.  
 

 
Figuur 11: Uitgangspunt multi-cilinder droger case 

 
De opties voor toepassing van MDR en TDR zijn in figuur 12 schematisch weergegeven. 

 
Figuur 12 - Optie toepassing TDR 

 
Figuur 13 - Optie toepassing MDR 
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De uitgangspunten voor deze case zijn: 
 Verse stoom komt binnen met 8 kg/s, 8 bar(a), 170 °C 
 Deze stoom wordt verdeeld over de verschillende secties. Voor de voordroogsectie 

wordt uitgegaan van 2 kg/s verse stoom, de andere secties 3 kg/s 
 De benodigde stoomdruk in de voordrogers is 0,3 bar 
 Er wordt 10% surplusstoom toegevoerd om het condensaat af te voeren 

 
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. De weergegeven investeringskosten zijn 
schattingen. Een warmtepomp geeft een hoge besparing met een zeer gunstige terugverdientijd. 
In de configuratie van figuur 5.1 biedt de MDR geen voordelen ten opzichte van de TDR. In het 
lage drukgebied van 0,1 bar is een groot slagvolume van de MDR compressor vereist. Dit wordt 
een kostbare compressor. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat additionele 
investeringen nodig zijn om dergelijke systemen in te passen, waardoor de terugverdientijden in 
de praktijk hoger uit kunnen vallen.  
 
Tabel 2: opsomming besparingen ten opzichte van de situatie zonder warmtepomp en vergelijking van de TDR en MDR 
onderling, met een inschatting van de kosten 

 TDR MDR 

Stoombesparing (kg/s) 0,23 0,23 

Draaiuren (uur) 6.000 6.000 

Stoombesparing totaal (ton) 4.968 4.968 

Kostenbesparing stoom (€) 124.200 124.200 

Elektriciteitsverbruik (kWh) 0 360.000 

Kosten elektriciteitsverbruik (€) 0 28.800 

Totale besparing per jaar (€) 124.200 95.000 

Investeringskosten (€) 60.000 300.000 

Terugverdientijd (€)  < 1 jaar <4 jaar 

 
Een laatste noot voor keuze tussen TDR en MDR gaat uit naar de opwekkingsstrategie van de 
specifieke locatie. Generiek kan voor de locatie een overcapaciteit aan elektriciteit of stoom op 
korte termijn tot een economisch gunstiger scenario leiden. Ander aspect van betekenis kan de 
keteldruk zijn. Bij kleinere stoomverbruiken en relatief lage condensatietemperatuur kan voor 
het ketelontwerp worden uitgegaan van een lagere druk. Thermische recompressie wordt dan 
onaantrekkelijker als de voordruk van de aandrijfstoom bepalend zou worden voor het 
ketelontwerp. 
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5. Conclusies 
 
De resultaten van deze studie zijn tweeledig:  

- Enerzijds is inzicht gegeven in het werkingsprincipe van industriële warmtepompen, een 
overzicht van het toepassingsbereik van beschikbare types warmtepompen en van 
warmtepompen die momenteel worden ontwikkeld en waarvan de status zich in 
onderzoeks-/pilot-fase bevindt.  

- Anderzijds is de toepassing van (mechanische) damprecompressie in het droogproces 
van de papier-en kartonindustrie nader bekeken.  

 
De bestaande opties om warmte op te waarderen naar een hoger temperatuurniveau op 
industriële schaal kennen hun beperkingen voornamelijk in het toepassingsbereik: de maximale 
geleverde temperatuur en/of de temperatuurliften die kunnen worden gecreëerd zijn beperkt of 
resulteren in een te lage COP (gesloten compressie warmtepomp), de minimale 
restwarmtetemperatuur is te hoog (Li/Br warmtetransformator) of ze kunnen enkel damp als 
procesmedium verwerken (MDR en TDR). 
 
Hiervoor is onderzoek nodig naar alternatieven die het toepassingsgebied van warmtepompen 
vergroten en daarmee aantrekkelijker worden voor een breed scala aan industriële processen. 
Eén van de voorbeelden is een gesloten compressiewarmtepomp met n-butaan als koudemiddel. 
Deze warmtepomp kan warmte tot circa 130 °C leveren. Ook hier geldt echter: een grotere 
temperatuurlift resulteert in een lagere COP. Nieuwere technologieën die nog niet beschikbaar 
zijn op de markt zijn de hybride warmtetransformator, thermo-chemische warmtetransformator 
en de thermo-akoestische warmtepomp. Deze concepten zijn veelbelovend maar behoeven 
onderzoek en doorontwikkeling om ze op grote schaal toe te kunnen passen.  
 
Binnen de papier- en kartonindustrie gaan grote hoeveelheden restwarmte verloren in het 
droogproces. Directe warmteterugwinning wordt in diverse fabrieken toegepast. Het 
warmtepompprincipe is een interessante optie om restwarmte die niet wordt gebruikt en een te 
lage temperatuur heeft direct in te zetten, op te waarderen naar een hoger temperatuurniveau. 
 
In het bijzonder kan de toepassing van een thermocompressor, op de doorblaastoom uit de 
voordrooggroep, een optie zijn met een korte terugverdientijd van minder dan een jaar. 
 
De uitgaande lucht uit het droogproces bevat grote hoeveelheden latente warmte. In het ideale 
geval wordt deze latente warmte teruggebracht naar het niveau waarmee de stoom de drogers 
in gaat. Echter, om de damp uit de multicilinderdrogers af te voeren worden grote hoeveelheden 
droge warme lucht toegevoerd circa 70% van het volume. Doordat een groot gedeelte van de 
afgaslucht niet condenseerbaar is, is damprecompressie hier niet zinvol. Wanneer in de 
toekomst mogelijkheden worden gevonden om de damp en de lucht te scheiden, of wanneer 
stoomdrogen wordt toegepast, kan damprecompressie een interessante optie zijn om de latente 
warmte in de damp op hoger niveau terug te winnen. 
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6. Aanbevelingen 
Doordat damprecompressie momenteel nog niet toegepast kan worden op de uitlaatlucht moet 
daarom gezocht worden aan de toepassing in de stoomzijde van het proces. Eén van de opties 
kan zijn om de ‘doorblaasstoom’ uit de voordroogsectie op te waarderen met een TDR of MDR. 
Hierdoor kan een gedeelte verse stoomtoevoer worden bespaard. Hierom is een case uitgewerkt 
die aantoont dat kostenbesparingen voor stoom tot circa € 124.000,- onder de beschreven 
condities (2,3 kg/s stoomdraag op 0,3 bar, waarvan 10% doorblaasstoom, 6000 draaiuren). 
Wanneer MDR wordt toegepast is de kostenbesparing lager door de kosten voor elektriciteit. 
Bovendien liggen de investeringskosten voor de MDR hoger, wat ervoor zorgt dat de 
terugverdientijd hoger ligt.  
 
Andere opties voor toepassing van damprecompressie in de papier- en kartonindustrie zouden 
kunnen liggen in het slibverwerkingsproces (slibdroging). Dit is inmiddels een beproefd concept 
waarop in dit onderzoek niet is ingegaan. Daarnaast kan nog worden onderzocht of andere 
warmtepomptypes (huidige prototypes) op andere plaatsen in het proces haalbaar zijn. 
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7. Workshop warmtepompen 

7.1. Inleiding 

In maart 2012 is er een bredere workshop gehouden rond het thema warmtepompen. Als basis 
dienden hiervoor vier bedrijfscases. Met het project en de workshop is de praktische 
toepasbaarheid van MDR inzichtelijk gemaakt en is er daarnaast ook inzicht verkregen in de 
typische warmtehuishouding van de sector. 
 

7.2. Vorm en opzet 

In de voorbereidingen voor de workshop is overleg gevoerd met KWA, Anton Wemmers van 

ECN en Onne Kleefkens van Agentschap NL die ook optrad namens het Dutch Team Industrial 

Heat Pumps (DT-IHP), onderdeel van IEA’s Heat Pump Programma (www.heatpumpcenter.org). 

7.3.  De bedrijfscasussen 

Vanuit een direct samenwerkingsverband met ECN en KWA zijn de bedrijfscases opgezet. 
Hiervoor zijn actief bedrijfsbezoeken afgelegd bij een representatieve samenstelling van de 
Nederlandse papier- en kartonsectie. 
Papierfabriek Schut is een kleine fabriek multi-cilinder specialties fabriek 
Crown Van Gelder, multicilinder, productie van fine paper 
Norske Skog Parenco, kranten- en folderpapier, mogelijk scenario geothermische warmtebron. 
Van Houtum   Maken tissue producten met een ander droogproces namelijk een yankeedroger. 
 
Samen met de technologen van de fabrieken zijn volgens een vaste werkwijze de processen 
gescreend op de warmtebronnen en warmteputten geschikt voor toepassing van een 
warmtepomp. De methodiek staat beschreven in appendix 8.2. De uitwerking van de casussen 
staan in de bijlage 8.3 tot met 8.6. Hierbij staan ook de uitwerkingen naar aanleiding van de 
workshop. 
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7.4. Conclusie 

Met de workshop is aan de sector een positief signaal afgegeven voor de toepassing van 
warmtepompen binnen de papier- en kartonindustrie. Vooral via directe mondelinge 
terugkoppeling is blijk gegeven van de waardering voor de inhoud.  De toegepaste 
werkmethode, om aan de hand van een aantal bedrijfscases en in de vorm van een workshop de 
mogelijke toepassing inzichtelijk te krijgen, is erg goed bevallen. 
 
Belangrijkste technische bevinding is dat het mogelijk lijkt om met nieuwe 
warmtepomptechnologie de restwarmte uit de drogerlucht direct te kunnen inzetten voor 
stoomopwekking in de droogcylinders. Hiervoor moet te zijner tijd wel de strategie voor 
warmte-integratie worden aangepast. Die strategie leunt nu nog enkel op inzet van 
warmtewisselaars. Met warmtepompen kan de restwarmte op de hoogste temperatuur eerst 
worden benut voor stoomterugwinning, ofwel via directe condensatie over warmtewisselaars, 
ofwel na dampafscheiding. De restwarmte die dan nog overblijft, kan dan worden ingezet in de 
andere procesdelen, waar warmte op lager temperatuurniveau benodigd is, zoals de 
watersystemen en de halverwarming. 
 
Deze inzichten en de behoeften bij de VNP leden hebben mede aanleiding gegeven tot het 
initiatief voor het project WarmteHuishouding In TransitiE/InTegratie (WHITE). Daarin wordt 
de methodiek en aanpak in de vorm van bedrijfscasussen gehanteerd. Met dat project willen we 
inzicht krijgen en kennis uitdragen in de beschikbare mogelijkheden tot warmte-integratie door 
optimaal intern gebruik van restwarmte en in de daarbij relevante belemmeringen. De scope van 
WHITE omvat de algehele warmte-integrate problematiek, waaronder de mogelijke inzet van 
nieuwe generatie warmtepompen. We wensen daarin samen met de bedrijven, ECN en KAPP te 
werken aan een handreiking / screening tool voor analyse van het (eigen) proces en 
inventarisatie en beoordeling van de opties om de warmte-integratie te verbeteren. Dit geeft 
inzicht in: 
 

- Warmtegebruikers en warmtebronnen. 
- Methodieken voor warmte-integratie in het proces. 
- Technologieën (apparatuur en randvoorwaarden) om restwarmte terug te winnen. 
- Scenario’s voor warmte-integratie. 

 
  



 
 
 

 
 
 

Pagina 31 van 42  
Publicatiedatum 6-10-2011 

Toepassing MDR in de PKI 

8. Appendix 

8.1. Opbouw en agenda workshop 

 
Agenda Workshop Warmtepomptechnologie 
 
Thema: Warmte-integratie in de PKI met warmtepomptechnologie 
Datum:  8 maart 2012, 9.30 uur – 16.30 uur 
Locatie: Kenniscentrum Papier en Karton, IJsselburcht 3, Arnhem 
  
In de papier- en kartonindustrie wordt veel warmte gebruikt. Het energieverbruik drukt steeds 
zwaarder op de kostprijs. We streven daarom naar minimale restwarmteverliezen door 
optimale warmte-integratie in het proces. Er zijn nog mogelijkheden die warmte-integratie te 
verbeteren met warmtepompen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we samen 
onderzoeken welke dat zijn. Daarbij bekijken we bestaande en nieuwe processen en 
warmtepomptechnologie. 
 
9.00 uur Ontvangst      
 
9.30 uur Opening en introductie, Marco Ligthart (KCPK) 
   
9.45 uur Toepassing van warmtepomptechnologie in de procesindustrie, Anton Wemmers 

(ECN) 
 
10.45 uur Toepassingsmogelijkheden in de papier- en kartonindustrie, Laurens de Vries 
(KCPK) 
 
11.15 uur Toelichting bij de workshop cases: warmte-integratie vraagstukken uit de 
praktijk 
  Prestentaties door diverse VNP leden 
 
12.00 uur Lunch 
  
13.00 uur Toelichting bij de verschillende technologieën, Fons Pennartz en Timo van Beek 

(KWA) 
 
13.45 uur Workshop: Welke mogelijkheden zien we voor welke technologie? 
  In teams aan de slag 
 
14.45 uur Koffie / thee 
 
15.00 uur Terugkoppeling cases: Wat lijkt haalbaar? Wat wordt niks? 
  Door teams 
 
15.45 uur Ontwikkelingen Warmtepompen, Anton Wemmers (ECN) 
 
16.00 uur Wrap-up: Wat hebben we geleerd / gaan we ermee doen / willen we zien? 
  Special guest 
 
16.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
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8.2. Stappenplan implementatie warmtepomp 

 Anton Wemmers ECN 
 
Hieronder staat een stappenplan voor het onderzoeken van de toepassing van warmtepompen 
in processen. 
 
Uitgangspunten: 
Een warmtepomp bespaart energie als je over de pinch lift (pinch papier is ongeveer 80 GrC) 
Een warmtepomp presteert het beste bij een zo laag mogelijke lift. 
 
Stap 1: 
Zoek bronwarmte van zo hoog mogelijke temperatuur, maar onder de pinch in het proces. 
Bepaal hoeveel van deze bronwarmte is te winnen en bij welke temperatuur, de laagste 
temperatuur maatgevend is. Onderzoek de impact op het proces en/of de bestaande warmte-
integratie en bekijk of je door aanpassingen in het proces en/of de bestaande warmte-integratie 
de hoeveelheid bronwarmte kunt vergroten en/of de temperatuur kunt verhogen. 
 
Stap 2 : 
Zoek proceswarmte van een zo laag mogelijke temperatuur, maar wel boven de pinch. 
Inventariseer de hoeveelheid proceswarmte naar temperatuurklasse, meestal wordt er met 
twee of drie stoomdrukken gewerkt. Onderzoek of het in het proces mogelijk is om zo veel 
mogelijk gebruikers op een zo laag mogelijke stoomdruk te krijgen.  
 
Stap 3 
Inpassing van de warmtepomp (uit artikeltje daarom in het Engels): 
 
The first step to determine the energy savings potential of heat pumps in non-integrated 
packaging paper and board mills is the selection of heat pumps from Table 2.1 (zit in de attach) 
which fit the process conditions identified in chapter 4.  
 
The second step is to determine the performance parameters for each selected heat pump given 
the process conditions (uit stap 1 en 2). 
 
Third, given the fact that a heat pump is the most efficient at small temperature lifts, low-
pressure steam is generated using the heat pump first. Second, high pressure steam is generated 
until a limitation arises. There are three types of limitations: 
1. The heat pump technology is not capable to generate high pressure steam; 
2. All of the available heat source heat has been used; 
3. The heat pump has generated sufficient process heat. 
 
Finally the amount of fuel and electricity necessary to drive the process is calculated. To be able 
to compare the all the different heat pump options with one number the exergy and costs of the 
purchased electricity and fuel (natural gas) are calculated. The prizes for natural gas (€ 25,84 € 
per MWh) and electricity (€ 50,80 per MWh) are base load process taken from APX-ENDEX on 
January 16, 2012 for the year 2014. 
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8.3. Casus presentatie Afgaslucht uit droger met HT compressie WP 
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8.4. Casus presentatie Voordroogcilinders met TDR 
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8.5. Casus presentatie Geothermie 
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8.6. Casus presentatie Yankee 
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