DECEMBER 1993

ECN~I-~92-O04

DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE
ELEKTRISCHE WARMTEPOMP ALS
CO~-REDUCTIETECHNIEK IN NEDERLAND
B. LINSSEN

Mogelijkheden voor de elektrische warmtepomp

Verantwoording
Dit rapport is voortgekomen uit de stage van B. Linssen bij de Unit
ECN-Beleidsstudies van ECN.

Afstudeerhoogleraar:
dr. L.H.Th. Rietjens

Begeleiders:
drs. P. Okken
dr.ir. P. Massee

2

ECN-I- -92-004

SAMENVATTING
De laatste jaren is er veel aandacht voor het zogenaamde broeikaseffect. Het
broeikaseffect wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door CO2. De CO2
komt voornamelijk vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen ten behoeve van de energievoor~iening.
Een belangrijk middel om tot minder CO2 uitstoot te komen is een rationeler
gebruik van de energie. Onder de noemer van energiebesparende technieken
valt ook de elektrische warmtepomp. De warmtepomp is een apparaat dat
warmte met een lage temperatuur om kan zetten in warmte met een hoge
temperatuur. Op die manier kan onder andere ruimteverwarming gerealiseerd
worden met een rendement dat groter is dan dat van de nu gebruikte verwarmingsmethoden (gasketels).
Warmtepompen kunnen op verschillende manieren aangedreven worden. In
deze studie zal alleen gekeken worden naar warmtepompen die elektrisch
aangedreven worden. Deze hebben als voordeel dat ze al redelijk ver ontwikkeld zijn en dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen naar de elektriciteitscentrale verplaatst wordt, waardoor de uitstoot beter beheersbaar wordt.
In Nederland wordt de warmtepomp niet gebruikt voor ruimteverwarming in
woningen. Dit in tegenstelling tot een aantal andere landen zoals Amerika en
Japan. Uit een vergelijkende studie tussen deze landen en Nederland bleek dat
voor dit verschil een aantal oorzaken aangewezen kunnen worden zoals de
verhouding van de energieprijzen, de afwezigheid van een koelvraag’s zomers, de eigen gaswinning en het uitgebreide gasnet in Nederland en het
gebruik van een hoge temperatuur (radiator~)verwarmingssysteem in de
meeste woningen. Een positieve factor voor de inzet van de warmtepompen
in Nederland is het klimaat, dat weinig extremen kent.
Op basis van de bovenstaande overwegingen lijkt de inzet van warmtepompen
voor ruimteverwarming in woningen op dit moment in Nederland alleen
mogelijk in goed geïsoleerde nieuwbouwwoning. Voor een dergelijke goed
geïsoleerde woning is door de KEMA een warmtepompsysteem uitgewerkt in
combinatie met warmteterugwinning. Met dit systeem is een rendement van
350% te realiseren. Dit rendement is bij de huidige energieprijzen noodzakelijk
om goedkoper warmte te kunnen leveren dan een gasketel. Het systeem benut
de afgewerkte ventilatielucht als bron en levert zowel warmte voor ruimteverwarming als voor warmtapwater met een totaal rendement van 350%. De
warmtepomp is vrij eenvoudig ook voor koeling geschikt te maken.
Met behulp van een computerprogramma (MARKAL) dat de totale kosten van
het nederlandse energiesysteem minimaliseert, is het macroeconomisch
tentieel van deze warmtepomp bekeken. Met de technische en economische
kentallen volgens KEMA bleek de warmtepomp niet interessant. Daarom is
bekeken wat de invloed is van de verandering van de twee belangrijkste
kentallen, de kostprijs en het rendement, op de inzet van het apparaat. Ook is
gekeken naar de invloed van het ontstaan van een koelvraag in Nederland op
de inzet van de warmtepomp.
Uit de simulaties bleek dat het macroeconomisch interessant was om bij
hogere CO2-reductiedoelstellingen (vanaf 40% reductie in 2040 ten opzichte
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van de uitstoot in 2000) de elektrische warmtepomp in te zetten voor de
verwarming van kleine nieuwbouwwoningen. Hiervoor zou dan wel een kostprijsreductie van 20% of een rendementsverbetering van 20% nodig zijn ten
opzichte van de oorspronkelijke waarden. De kostprijsreductie is te realiseren
door een aantal bouwtechnische kostenvoordelen van de e]ektrische warmtepomp ten opzichte van gasverwarming, zoals het achterwege laten van het
gasnet en het achterwege laten van de rookgasafvoer, in de berekeningen mee
te nemen. De rendementsverbetering is te verwachtên op grond van onderzoek dat op dit moment plaats vindt. De grotere inzet van de elektrische
warmtepomp gaat gepaard met een kleinere inzet van de HR-ketel voor
ruimteverwarming en met een kleinere inzet van de zonneboiler voor warmtapwater.
De warmtepomp kan ook aangepast worden zodat hij kan koelen in de zomer.
Wanneer een koelvraag zou ontstaan voor de kleine nieuwbouwwoningen in
Nederland zou dit volgens de simulaties ook de inzet van de elektrische
warmtepomp voor verwarming vergroten.
Van de bovenbeschreven mogelijkheden voor een grotere inzet van de warmtepomp is de 20% kostprijsrêductie het eenvoudigste en het snelste te realiseren. Daarom is hiervoor een uitwerking gemaakt op microeconomisch niveau.
De warmtepomp is vergeleken met een HR-ketel. Het blijkt dat de meeraanschaf van de warmtepomp ten opzichte van de HR-ketel door de gebruiker niet
terugverdiend wordt met de besparing op de energiekosten. Pas bij een
aanschaf subsidie van f 3000,- zal de gebmiker quitte spelen. Door met deze
subsidie de inzet van de warmtepomp te stimuleren in plaats van de HR-ketel
kan bij de huidige elektriciteitsopwekking ten opzichte van de HR-ketel 264
kg CO2 uitstoot per jaar per installatie vermeden worden.
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PER

SEER
sol
TPV-k~el

(Hearing) Seasonal Perfromance Factor : Gemiddelde COP over
een heel seizoen.
Aandeel van de totale energie die met behulp van low
temperatul’e heat (warmte van stadsverwarming) gerealiseerd
~vordt (MAR[<AL)
Primairy Energy Ratio. Rendement betrokken op de primaire
energie (dus inclusief het centralerendement in het geval van
de elektrisehe warmtepomp)
Seasonal Energy Efficiency Ratio. Hetzelfde als (H)SPF maar
dan voor koeling.
Aandeel van de totale energie die met behulp van zonneenergie
gerealiseerd wordt (MARKAL)
ThermophotovoltaÏsche eenheid. Gasketel die naast warmte ook
elektriciteit opwekt uit de bij de verbranding vrijkomende straling
door middel van zonnecellen.
WarmtePomp
Wamnt eTem gWin -installatie

1. INLEIDING
Als afsluiting van de studie elektrotechniek aan de TU-Eindhoven is een
afstudeerproject van ongeveer 6 maanden verplicht. Bij de vakgroep energiesystemen van de fakulteit Elektrotechniek bestaat de mogelijkheid om buiten
de universiteit af te studeren. Ik heb míjn afstudeerwerk verricht bij de unit
ener9y-studies ESC, dat een onderdeel is van het ECN, het Energie-onderzoek
Centrum Nederland, in Petten.
Bij het ESC worden studies uitgevoerd waarin nationaal en internationaal
beleid op het gebied van energie en milieu wordt voorbereid, onderbouwd en
geëvalueerd. Bij de studies neemt het broeikaseffect een steeds belangrijker
plaats in.
Het broeikaseffect is eigenlijk een positief effect daar het een van de voorwaarden is geweest voor leven op deze planeet. De deken van broeikasgassen
(H20, CO2, CH4 etc) rond de aarde zorgt er nameliJk voor dat de aarde op
temperatuur blijft (zonder de broeikasgassen zou de aarde kouder zijn en
zouden er grotere temperatuurverschillen tussen dag en nacht bestaan).
Millennia lang heeft deze deken min of meer in evenwicht verkeerd. Door de
grote extra toevoer van onder andere CO2 gedurende de laatste twee eeuwen
i~ dit evenwicht verstoord. Op zich hoeft deze verstoring niet erg te zijn (de
ijstijden waren ook een verandering in dit evenwicht), alleen de snelheid
waarmee dit nu gebeurt is vele malen groter dan tijdens de ijstijden. De grote
sne]heid waarmee dit gebeurt heeft ook tot gevolg dat de natuur en de mens
zich op een aantal plaatsen niet aan de nieuwe toestand kunnen aanpassen.
De gevolgen zijn daardoor groter dan de paar graden temperatuurverschil, die
de meeste mensen wel aangenaam zullen vinden. Gevolgen kunnen zijn dat
bossen en landbouwgrond verdrogen door het verschuiven van natte en droge
gebieden. Daardoor treedt hongersnood op wat weer grote volksverhuizingen
tot gevolg heeft. Ook verwacht men dat de zeespiegel stijgt en dat de
frequentie waarmee stormen en orkanen zich voordoen groter wordt.
De pech met het broeikaseffect is dat het met onzekerheden is omkleed, Het
effect is niet duidelijk aantoonbaar daar het moeilijk te onderscheiden is van
de normale fluktuaties in het klimaat. Tevens is over het mechanisme nog te
weinig bekend om voorspellingen te doen (zal de temperatuur nu stijgen of
dalen?). Deze aspekten maken het moeilijk om het probleem door middel van
beleid aan te pakken. Feit is wel dat de gevolgen van het broeikaseffect door
de traagheid van het systemen nog decennia-lang merkbaar zullen zijn. Het is
dus essentieel om wèl aandacht te besteden aan methoden om het negatieve
broeikaseffect tegen te gaan, die dan als een soort verzekering tegen mogelijke gevolgen in de toekomst gezien kunnen worden.

De belangrijkste oorzaak van het negatieve broeikaseffect is de uitstoot van
C02. Veel aandacht wordt dus besteed aan technieken om deze uitstoot te
reduceren. C02-reductie is op vele manieren te bewerkstelligen. Eén van de
methoden is het gebruiken van technieken die efficiënter met energie omgaan,
waardoor minder fossiele brandstoffen nodig zijn, wat de uitstoot van C02 weer
reduceert. Zo’n besparingstechniek is bijvoorbeeld de warmtepomp waarmee
verwarming op een energie-efficiëntere manier kan geschieden dan met de
huidige verwarrningsmethoden.
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De warmtepomp wordt in Nederland nog weinig ingezet voor het verwarmen
van woningen. Dit verslag verhaalt de studie die is verricht naar de mogelijkheden om de warmtepomp als energiebesparingsoptie in te zetten voor
verwarming van woonhuizen in Nederland.
De indeling van het verslag is als volgt: in hoofdstuk 2 wordt een theoretische
basis gelegd, die belangrijk is voor het begrip van de warmtepomp en om
inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het apparaat,
waarna in hoofdstuk 3 de diverse uitvoeringsvormen waarin de warmtepomp
op de markt te verkrijgen zijn worden geÏnventariseerd. Hoofdstuk 4 vergelijkt
de situatie van de warmtepomp in het buitenland met de situatie in Nederland.
In hool:dstuk 5 wordt een praktische uitwerking van een systeem gegeven
waarvan, op grond van onder andere de vergelijkende landenstudie uit hoofdstuk 4, verwacht wordt dat het in Nederland economisch levensvatbaar is.
Deze economische levensvatbaarheid wordt in de hoofdstukken 6 en 7 onderzocht met behulp van een economisch computermodel voor de nederlandse
energiehuishouding dat bij ESC wordt gebruikt. In hoofdstuk 8 wordt gekeken
naar de mogelijkheden die er in Nederland bestaan voor de combinatie van
koelen en verwarmen met behulp van een warmtepomp. Een microeconomische uitwerking voor het in dit verslag beschouwde warmtepompsysteem
wordt gegeven in hoofdstuk 9, waarin de kosten voor- en nadelen van dit
systeem ten opzichte van een HR-ketel zijn uitgewerkt.

]0
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2. WARMTEPOMPEN
~n dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de techniek van het warmte pompen.
Welke thermodynamika wetten liggen eraan ten grondslag

2.1 De hoofdwetten van de thermodynamika
De thermodynamika speelt zich voornamelijk af rond zijn 2 hoofdwetten. Dat
¯ De le Hoofdwet: De wet van behoud van energie: ’Energie kan niet
verloren gaan en kan ook niet uit het ’niets’ ontstaan’.
¯ De 2e Hoofdwet: ’warmte kan niet uit zichzelf van een reservoir met een
lage temperatuur naar een reservoir met een hogere temperatuur ’stro-

Vooral de 2e hoofdwet speelt een belangrijke rol bij het begrip van de
warmtepomp. Wat we met een warmtepomp willen bereiken is namelijk het
’transporteren’ van warmte van een reservoir met een lage temperatuur naar
een reservoir met een hogere temperatuur. De eerste formulering van de 2e
hoofdwet zegt dat dit niet ’vanzelf’ kan gebeuren. En als het niet ’vanzelf’ kan,
cìan betekent dit dat er energie voor nodig is.
Hoeveel energie daar minstens voor nodig is kunnen we ook bepalen. Dit doen
we aan de hand van de omgekeerde Camot-machine:

T1

versibele machine

TO

Figuur 2.1 Schema van de Carnot-machine
We hebben 2 vaten met respectievelijk de temperaturen T1 en T0. Deze vaten
zijn oneindig groot, dus de temperatuur verandert niet als we warmte onttrekken ot~ toevoegen.
Neem nu aan dat T1T0 en we willen de warmte transporteren van vat 0 naar 1
dus van een lagere naar een hogere temperatuur. Neem aan dat er een
machine bestaat die dat op een ideale manier doet, dus zonder verliezen. In de
figuur is een dergelijke machine schematisch weergegeven. De machine zal
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dus onder opname van een bepaald soort energie warrnte transporteren van
het reservoìr T0 naar het reservoir "1"1. De machine is tevens reversibel; dat wil
zeggen dat de machine ook een energie E kan produceren door de warmtestmmen Q0 en Q1 om te keren.
Hoeveel energie deze machine nodig heeft voor het transporten van de warmte
kunnen we bepalen door de le hoofdwet toe te passen.

(~)
Wanneer we het rendement van deze machine nu definiëren als de geleverde
warmte (O.1) gedeeld door de daarvoor benodigde energie (E) dan krijgen we:

~ ~1
rl = ~,~ Q1 - Qo

(2)

Om deze formule nog anders te schrijven introduceren we een andere belangrijke thermodynamische grootheid: de entropie (S). De entropie is als volgt
gedefinieerd:

dO = TdS ~ dS= d~
T

(3)

In het algemeen geldt voor de entropie van een gesloten systeem in de
thermodynamica als gevolg van de 2e hoofdwet, dat:

(4)
In woorden: De som van alle entropieveranderingen van alle vaten in een
gesloten systeem blijft altijd gelijk of neemt af.
Voor een reversibele machine, zoals hier verondersteld is, geldt echter het
uitzonderlijke geval dat:

~ A S~ = 0

(5)

We kunnen dus voor de afzonderlijke ’vaten’ de volgende 2 vergelijking
opstellen (3):
QO = -To" ASo

(6)

De warmtestroom Q0 is negatief omdat deze van het vat T0 af is gericht!
Voor het systeem als geheel geldt (5):
ASo + AS~ = 0

(7)

Wanneer we deze vergelijkingen nu verwerken in de formule voor het rendement (2), dan krijgen we:

12
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~c=r,.Asl+ro.~So r,-r0
We noemen dit rendement het camot-rendement en het is in het kader van de
warmtepomp op te vatten als het op thermodynamische gronden maximaal
haalbare rendement voor een warmtepomp die tussen de 2 temperaturen T1
en T0 werkt.

2.2 Uitwerking van de theorie naar de praktijk
We weten nu dat op thermodynamische gronden een apparaat dat warmte
pompt van een reservoir met lage temperatuur naar een reservoir met een
hogere temperatuur mogelijk is, En we weten dat dit apparaat dit maximaal
met het Carnot-rendement kan realiseren.

Eén manier om een warmtepomp te realiseren is door gebruik te maken van
de faseveranderingen van een stof. Wanneer een stof van de gasvormige fase
overgaat in de vloeibare fase geeft de stof warmte aan zijn omgeving af
(condensatie). Wanneer de stof van de vloeibare in de gasvormige toestand
overgaat neemt de stot: warmte uit zijn omgeving op (verdampìng), de temperatuur van de stof blijft bíj deze twee processen constant. We kunnen een stof
bij elke willekeurige temperatuur laten verdampen of condenseren door de
druk te veranderen. Wanneer we dus nu een cyclus realiseren waarbij de druk
op de stof eerst laag is en de temperatuur laag (lager dan zijn omgeving),
neemt de stof warmte op uit zijn omgeving. Verpiaatsen we nu de stof en
verhogen we de druk, waardoor de temperatuur toeneemt en hoger wordt dan
zijn omgevingstemperatuur zal de stof warmte afgeven en condenseren laten
we hem bij een hoge druk condenseren dan geeft de stof weer warmte af.
Wanneer we een machine zouden kunnen ontwerpen die dat ideaal doet,
door|oopt hij de Camot-cyclus, zoals aangegeven in figuur 1.2. In de figuur
staat de entropie tegen de temperatuur uitgezet.

1
T

2
vloeistof

T1

o" Kondensatie "

Kompr~ìsie

TO

’,

gas

Figuur 2.2 Carnot-cycles
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Voor de warmtepomp doorloopt de staf de cyclus in de richting van de pijltjes.
De cyclus is bijna in zijn geheel geplaatst in het coëxistentiegebied. Het
coëxistentiegebied is het gebied waarin de staf gedeeltelijk vloeibaar en
gedeeltelijk damp ìs. Hoe meer we in de figuur in het coëxistentiegebied naar
reehts lopen, hoe groter het aandeel damp wordt.
Wanneer we de cyclus beginnend van rechtsonder doorlopen zien we dat de
staf eerst wordt gecomprìmeerd. In de Carnot cyclus gebeurt dit adiabatisch,
dat wil zeggen dat er geen warmteuitwisselLng met de omgeving plaatsvindt
dus A Q = o +* ~ S = 0 (zou er wel warmteuitwisseling (verlies) plaatsvinden
dan zou de lijn schuin naar rechts lopen). Door het comprimeren stijgt de
temperatuur. Vervolgens wordt de staf de kans gegeven om te condenseren.
Bij dit proces geet~ de staf warrnte af ~ S < O, terwijl de temperatuur gelijk blijtì.
In de volgende stap wordt de staf geëxpandeerd. We doen dit weer adiabatisch
en reversibel, dus er vindt weer geen warmteuitwisseling met de omgeving
plaats en ook de entropie verandert niet. De druk wordt echter verlaagd dus
de temperatuur van de staf daalt. Ook hier geldt weer dat als de expansie niet
adiabatisch verloopt, de entropie weer verandert, en de lijn dus schuin naar
links zal verlopen. Vervolgens laten we de vloeistof weer bij gelijkblijvende
temperatuur verdampen.
De cyclus die hierboven beschreven is, is ideaal. Zou een dergelijke machine
gebouwd kunnen worden dan zou deze werken met het Carnot rendement. Het
rendement van de machine is gemakkelijk at: te lezen uit het T-S diagram in
figuur 2.2,, daar we voor de afgegeven warmte Q = T. A S kunnen schrijven.
Het rendement is nu gelijk aan:

De praktijk ligt echter anders. In de praktijk wordt voor de warmtepompen in
plaats van de Camot-cyclus, een andere cyclus toegepast. Het grote verschil
tussen de twee eyclì zìt hem in het feit dat in de Camot-cyclus de
geexpandeerd wordt door een reversibel adiabatisch proces, in de praktijk
wordt vaak een smoorproces toegepast. Een smoorproces is een adiabatische
expansie door een poreuze prop of een nauwe opening. Essentieel hierbij is
dat de gasstroom geen extra snelheid heeft na het expanderen. Een smoorproces is een irreversibel proces; de entropie van de stot: verandert bij dit
proces dus wel (4 S ~ 0).

14

ECH-I--92-004

W~rmtepompen

T
vloeistof
./"

,.

damp

Warmteafgifte

T1
/’ïi ~ kondensatie
/,,"
,,’

TO

,’

\Expansie
Verdarnping
~

Warmteopnarne
koexistentie-gebied

Figuur 2.3 Rankine-cyclus
In figuur 3 zien we dat de adiabatische expansie vervangen is door het
smoorproces. De rest van de cyclus is identiek aan de Camot-cyclus. Door op
dezelfde manier de oppervlakten te beschouwen als bij het Camot-proces
blijkt duidelijk deze laatste cyclus een lager maximaal rendement zal hebben
dan bij de Camot-cyclus.

2.3 De praktijk
To

Smoorventiel

T1

Kondensor

Q1

Kompressor

Figuur 2.4 Principeschema van een realisatie van een warmtepomp
In figuur 2.4. is een technische realisatie gegeven van het Rankine proces. We
zien de compressor, de verdamper, de condensor en het smoorventiel die elk
een stap van het boven beschreven Rankine proces realiseren. De compressor
kan op veel mogelijke man[eten uitgevoerd worden en op allerlei mogelijk
manieren aangedreven worden, als hij maar comprimeert. Vaak mag in de
compressor geen vloeistof aanwezig zijn, wat het rendement nog slechter
maakt daar dan de compressie buiten het coëxistentie gebied plaatsvindt. De
verdamper en de condensor worden gerealiseerd door warmtewisselaars. Het
kringloopmedium wordt langs een groot oppervlak geleid waar het de kans
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gegeven wordt om warmte met zijn omgeving uit te wisselen. Het smoorventiel
is in feite gewoon een verwijding van de leiding, waardoor een drukverlaging
plaatsvindt. De keuze van het kringloopmedium is erg belangrijk, daar de
{ysische eigenschappen van deze stof de dimensionering van alle onderdelen
en de prestaties van de warmtepomp voor een belangrijk deel bepalen.

2.4 Beoordeling van de prestaties van de
warmtepomp
Het rendement van de warmtepomp is sterk afhankelijk van de temperaturen
waartussen hij werkt. Het rendement van de warmtepomp wordt in de literatuur vaak aangeduid als C.O.P. (Coefficient Of Performance) en moet dus
altijd samen met de bijbehorende condensor en verdampertemperatuur gegeven worden.
Zoals al aangegeven zit er een maximum aan het te behalen rendement van
de geschetste warmtepomp. Wanneer we de warmtepomp tussen 2 gegeven
temperaturen laten werken wordt zijn maximaal te behalen rendement bepaald
door het Camot-rendement. Bij het beoordelen van de prestatie van de
warmtepomp wordt vaak gebruik gemaakt van een empirisch bepaalde verhouding tussen het werkelijke rendement van de warmtepomp en het maximaal haalbare. Deze empirisch bepaalde verhouding wordt in de literatuur
vaak aangeduid met ’Gutegrad’.
Het feit dat het rendement van de warmtepomp temperatuuraflnankelijk is
maakt de prestaties van het apparaat ook afhankelijk van de situatie waar hij
wordt ingezet.
Om dit te omzeilen worden in de literatuur in het algemeen een aantal
parameters gehanteerd om het systeem te kenmerken.
Bij warmtepompen die gebruikt worden voor verwarming kennen we de
Seasonal Performance Factor:

S.P.F.

Quarm [kWh]
E [kWh]

(14)

In de formule is Qwan~n het seizoenstotaal van de door de warrntepomp
geleverde nuttige warmte. E is de daarvoor benodigde energie (bijv. aandrijf
energie voor de compressor).
Voor warmtepompen die voor koeling worden gebruikt wordt een dergelijke
parameter gebruikt, de Seasonal Energy Efficiency Ratio:

S.E.E.R. - Qkoe~ [k WhI
E [kWh]

(] 5)

Qkoel is de nuttig geleverde koelenergie over het seizoen; de door de warmtepomp onttrokken warmte. E is weer de daarvoor benodigde aandrijf energie.
In de amerikaanse literatuur wordt trouwens voor Ewarm en Ekoel in plaats van
in kWh de eenheid Btu gehanteerd, waardoor de SPF heel andere waarden kan
krijgen (1 Wh = 3,413 Btu). Het voordeel van de boven gedefinieerde parameters is dat ze in één oogopslag duidelijk maken hoe goed een warmtepomp
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~unctioneerL Een kanttekening die bij het gebruik van de SPF en de SEER
gemaakt moet worden, is dat de grootte van de parameters afhankelijk is van
externe factoren zoals (in het geval van ruimteverwarrning) het gebruikte
warmteafgifte-sy~eem van het te verwarmen huis (een hoog of laag temperatuursysteem) en het klimaat. Met andere woorden: eenzelfde warmtepomp
heeft in de Verenigde Staten vrijwel zeker een andere SPF dan in Nederland.
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3. WARMTEPOMPSYSTEMEN
Zoals uit vorig hoofdstuk wel bleek is het idee warmtepomp op velerlei wijze
te realiseren. Er zijn vele toepassingen voor warmtepompen, de bekendste
toepassing is waarschijnlijk de koelkast. Warmtepompen kunnen echter ook
voor het verwarmen van woningen worden gebruikt, ze zijn dan meestal
opgenomen in een heel systeem, de warmtepomp zelf, een warmtebron, een
warmteafgiftesysteem, de regeling en eventueel een opslag.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de soorten warmtepompsystemen voor woonhuisverwarming die tegenwoordig op de markt verkrijgbaar
zijn. Gekeken wordt voornamelijk naar die systemen waarbij de koelvloeistof
met behulp van een elektromotor rondgepompt wordt. Ik wil ingaan op een
aantal nieuwe ontwikkelingen en ik wil een vergelijking maken tussen de
elektrische warmtepomp met andere methodes voor ruimteverwarming.

3.10nderdelen van het warmtepompsysteem
3.1.1 De warmtebron
De warmtepomp heeft een bron nodig om warmte aan te onttrekken. Deze
bron moet een grote warmtekapaciteit hebben en liefst weinig temperatuurswisselingen kennen door het jaar heen (bij een lagere temperatuur wordt het
rendement van de warmtepomp lager). De meeste warmtepompen die nu
verkrijgbaar zijn maken gebruik van één van de volgende 4 bronnen:
Lucht
De warmtepomp kan binnen, buiten of als split-eenheid {condensor binnen en
de verdamper buiten) opgesteld worden. De lucht kan langs de verdamper
gevoerd worden door middel van een ventilator. Willen we ook de elektrische
energie voor de ventilator sparen, dan kan gebruik gemaakt worden van een
zogenaamde energieabsorber, een warmtewisselaar zonder mechanische
luchtaanvoer. Bij een energìeabsorber wordt sole {water met antivries) door
leidingen gevoerd waardoor warmteuitwisseling plaatsvindt. De energieabsorbers zijn onder te verdelen in twee soorten. De eerste heeft een groot oppervlak. Voorbeelden hiervan zön het energiedak en het energiehek. De tweede
soort is compakter: bijvoorbeeld de energiezuil, -kegel of -blok. Het verschil
met de eerste soort is dat de warmte voornamelijk aan de omgevingslucht
wordt onttrokken. De invloed van de zonnestraling is gering. Een probleem dat
bij energieabsorbers optreedt, is dat bevriezing moeilijk te verwijderen is. Met
dergelijke systemen kan dus maar in 60%-g5% van de jaarlijkse warmtebehoefte worden voorzien.
Grondwater
Bij deze methode wordt grondwater opgepompt. De warmte wordt eraan
onttrokken en vervolgens wordt het water in het algemeen weer temggepompt. De temperatuur van deze warmtebron is over het jaar nagenoeg
constant (in Nederland ca. 10°C).
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Aan het gebruik van deze warmtebron zitten echter een aantal beperkingen:
¯ Het grondwater mag niet dieper dan op 20 meter zitten, anders moet het
pompvermogen te groot worden.
¯ Er moet toestemming gegeven worden voor het oppompen van het
grondwater.
¯ De kwaliteit van het water moet bepaald worden.
¯ Het aandeel van oppervlakte water moet bepaald worden (het oppervlakte water kent grotere temperatuurvariaties en die wil je nu juist voorkomen door gebruik te maken van grondwater).
Het benodigde volumedebiet aan grondwater kan berekend worden met de
volgende formule [20]:

~«(~-~> fm~1

(1)

met:
PQ : Het verwarmingsvermogen [kW]
Cw : Specifieke warmtekapaciteit voor water [ 1,16 Wh/Kkg]
T Temperatuurverschil, at’koeling van het grondwater IK]
Rendement van de warmtepomp
Pw Soortelijke massa van water [kg/m3]
Uit ervaring is gebleken dat door de verandering van de waterkwaliteit of door
bronveroudering problemen kunnen ontstaan waaraan hoge reparatiekosten
zijn verbonden. In Nederland is deze bron, vooral in het westen, ruim beschikbaar.
Oppervlaktewater
Bij oppervlak-te water kunnen we een onderscheid maken tussen stromend en
stilstaand water. Oppervlakte water wordt in het algemeen weinig gebruikt
vanwege de lage beschikbaarheid. Tevens kent vooral stilstaand water grote
temperatuurschommelingen, waardoor de voordelen ten opzichte van lucht
als warmtebron gering zön. De bron wordt vooral gebruikt voor grote systemen, daar door schaalvergroting de investeringen voor het beschikbaar stellen
van de bron in de hand gehouden kunnen worden. Bekende voorbeelden van
toepassingen van systemen die van oppervlakte water gebruik maken zijn in
het stadhuis van Zürich (1935) en in het provinciehuis in Maastricht (1990).
Bodem
De beperkende factoren voor het gebruik van bodemwarmte zijn de beschikbaarheid en de kosten. Het voordeel van het gebruik van de bodem als
warmtebron zijn de geringe temperatuurveranderingen. Het onttrekken van de
bodemwarmte kan in principe overal gebeuren, maar functioneert het best bij
een zeer natte leembodem, omdat dan de warmteuitwisseling het beste is. De
warmte wordt aan de bodem onttrokken door een sole-kringloop bestaande
uit water met koelmiddeL
In de praktijk bestaan er 2 methoden. Kunststof buizen parallel aan de
aardoppervlakte op een diepte van 1,50 tot 2,00 meter en op een afstand van
0,50 parallel aan elkaar. De totale lengte van de buis mag niet langer worden
dan 100 m. omdat anders de benodigde pomp-energie te hoog wordt. Een
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andere mogelijkheid is het verticaal aanbrengen van warmtewisselaars (aardsondes). De warrntewisselaars worden door horen of heien tot 20 à 60 meter
diepte loodrecht oî schuin ~n de bodem gebracht. Er is dus een kleiner
oppervlakte nodig dan bij de eerste methode. De sonde bestaat uit een binnenen een buitenpijp. De warmtedrager stroomt naar beneden door de binnenpijp,
en komt weer naar boven via de ~uimte tussen de binnen en de buitenpijp. Het
is nog niet bekend welke van de 2 bovenstaande systemen op grond van
technische of economische overwegingen de voorkeur verdient. De bodem
blijkt uit ervaringen een betrouwbare wa~rntebron te zijn (in tegenstelling tot
grondwater).

3.1.2 De warmte-opslag
Voor de wamntepomp geldt dat het rendement voor een belangrijk deel afhangt
van de brontemperatuur. Het kan daarom rendabel zijn om warmte op een
ander moment op te wekken dan het moment waarop de warmte nodig is. Om
het tijdsverschil te overbmggen kan de warmte opgeslagen worden. We
onderscheiden twee vormen van opslag:
Dag/nacht opslag
Overdag wordt warmte opgewekt om ’snachts (als het kouder is) te gebruiken.
Ook kan het zijn dat de warmte juist ’snachts wordt opgewekt omdat dan een
goedkoper elektriciteitstarief kan gelden, Dag/nacht-opslag vindt voornamelijk plaats in water of in de vorm van latente warmte waarbij gebruik gemaakt
wordt van de faseovergang van een stof. De laatste methode heeft als voordeel
dat de temperatuur van de opslag niet toeneemt (bij een faseovergang neemt
een stof warmte op bij constante temperatuur). Door de constante temperatuur zullen ook de warmteverliezen niet toenemen.
Seizoensopslag
Bij deze vorm van opslag wordt de warmte in de zomer geproduceerd en in de
winter gebruikt. Voorbeelden van seizoensopslag zijn opslag in de bodem.
Door leidingen in de grond te leggen kan ook in de bodem warmte worden
opgeslagen. De schaal van deze opslag moet erg groot zijn opdat de warmteverliezen naar de omgeving beperkt worden tot een kleine fraktie van de
opgeslagen warmte. Uit Duitsland [1] komt het idee om gedurende de zomer
door buizen warme lucht door het beton van het fundament te voeren waardoor
het wordt opgewarmd. In de winter kan de op deze wijze opgeslagen warmte
weer aan het beton onttrokken worden. De methode schijnt goedkoop te zijn.
Nadeel is alleen dat het systeem gelijk bij de bouw van het huis moet worden
ge’integreerd.

3.1.3 Het warmte afgiftesysteem
Om de warmte bij de gebruiker te brengen zijn verschillende methodes
beschikbaar. In de praktijk zijn dit de volgende:

Mogelijkheden voor de elektrische warmtepomp

Radiatorverwarmlng
Voor de radiatorverwarming is een hoge temperatuur nodig, tenminste als men
het radiatoroppervlak tot een aanvaardbare grootte wil beperken. De standaard in Nederland voor de aanvoer- en retourtemperatuur voor radiatorverwarming is respectievelijk g0°c en 70°C.
Vloerverwarming
Bij vloerverwarming worden de warmwaterleidingen verwerkt in de vloer van
de woning. Het systeem wordt in het algemeen als het meest comfortabele van
de drie hier genoemde systemen ervaren. Een duidelijk nadeel is echter de
traagheid van het systeem; het duurt lang voordat het huis opgewarmd is na
het inschakelen van de verwarming, en het huis blijft nog lang verwarmd na
het uitschakelen. Gevolg is dat veel warmte nutteloos verloren gaat. Verder is
deze optie duur vergeleken bij de ander twee opties.
Lucht
Luchtverwarming heeft als voordeel dat het een snel systeem is. Verder zijn de
arbeidstemperaturen laag (40-50°C) wat dit type verwarming een ideale
combinatie maakt met de warmtepomp en met warmteterugwinning. Het
systeem is verder goedkoper dan de andere 2 opties.

3.1.4 De bedrijfsvoering
Omdat de prijs van de warmtepomp evenredig toeneemt met het te installeren
vermogen zal de warrntepomp nauwkeurig gedimensioneerd worden. Meestal
is naast de warmtepomp daarom ook een bijverwarming aanwezig die extremen in de warrntevraag opvangt. De keuze van de bedrijfsvoering van de
bijverwarming wordt in het algemeen gemaakt op economische gronden.
Zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd wordt het rendement van de warmtepomp
slechter naarmate de begintemperatuur lager wordt. Wordt de begintemperatuur te laag dan kan het zijn dat, door het slechte rendement, de prijs per
eenheid warmte te hoog wordt. Op dat moment kan dan overgeschakeld
worden op een ander verwarmingsmethode. De volgende bedrij[svoeringen
worden onderscheiden:
Monovalent
De warmtepomp voorziet in de totale warmtebehoefte.
Bivalent parallel
De warmtepomp voorziet in een deel van de warmtebehoefte. Kan de warmtepomp het niet meer aan dan wordt de bÜverwarming bijgeschakeld. Omdat de
warmtepomp ook op de koudste winterdag nog in bedrijf is, kan deze optie
alleen maar worden toegepast in woningen met een laag temperatuur systeem

(55°C).
Bivalent alternatief
De warmtepomp voorziet in een deel van de warmtebehoefte. Kan de warmtepomp het niet meer aan dan wordt hij afgeschakeld en wordt de bijverwarming ingeschakeld.
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Bivalent mix (of deel-parallel)
De warmtepomp voorziet in deel van de warmte behoe~ìe. Kan de warmtepomp het niet meer aan dan wordt de bijverwarming bijgeschakeld. De
bijschakeling vindt plaats zolang een bepaalde grens niet wordt bereikt (systeemgrenzen, economische rentabiliteit, afschakeling door het energiebedrijf
bij belastingsturing, etc.). Wordt de grens bereikt dan wordt de warmtepomp
afgeschakeld.

3.2 Prestaties van huidige systemen
Prestaties van warmtepompsystemen die nu of op korte termijn verkrijgbaar
zijn, zijn verzameld in een aantal tabellen (zie bijlage A). Het blijft natuurlijk zo
dat de prestaties van de warmtepomp sterk afhangen van het systeem
waarbinnen hij is opgenomen en het klimaat. Het rendement is namelijk in
belangrijke mate afhankelijk van de temperatuur van de condensor en de
verdamper (zie hoofdstuk 1). Ook zal bij bevriezìng van de condensor het
rendement nog eens extra afnemen, daar door de bevriezing de warmteuitwisseling wordt belemmerd.
Heel algemeen kunnen we stellen dat de SPF voor de tegenwoordig beschikbare warmtepompen die alleen voor verwarming worden gebruikt ergens
tussen de 2,5 en 3,0 ligt. Warmtepompen die tevens voor koeling worden
gebruikt halen een SPF van 2,0-2,5. De SPF van de reversibele warmtepompen ligt lager omdat het systeem ó[" voor verwarming óf voor koeling wordt
gedimensioneerd. Voor de combinatie van beide functies werkt het systeem
niet optimaal.

3.3 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
kleine elektrische warmtepompen
Fuzzy logic
Vooral in Japan wordt naar deze techniek veel onderzoek gedaan. De bedoeling van het inzetten van fuzzy logic in de regeling van de warmtepomp is het
besparen van energie en het verhogen van het comforL De regeling naar de
gewenste temperatuur gaat aanzienlijk sneller dan met de huidig regelsystemen. Temperatuur-overshoot kan bijna geheel voorkomen worden. 25% van
de nu in 1990 verkochte airconditioning apparatuur in Japan was reeds
uitgerust met deze techniek. Een nadeel van de techniek zijn vooralsnog de
relatief hoge prijzen.
Nieuwe krinflloopmedla
In het licht van de huidige aandacht voor de ozonproblematiek en het daarmee
verband houdende mogelijke verbod op een aantal kringloopmedia, vindt
uitgebreid onderzoek plaats naar altematieven (zie ook bijlage C). De produktie van CFK’s zal het eerst stop gezet worden. De CFK’s zullen tijdens deze
overgangsperiode vervangen worden door HCFK’s (bv HCFK-22) oftewel
zachte CFIí’s, die een kleiner ozonaantastend vermogen hebben. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat ook deze HFK’s vervangend worden door stoffen die
nog minder schadelijk zijn, bijvoorbeeld HFK’s (zoals R152a en R134a). Met
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de stoffen R152a en R134a kan een even grote COP bereikt worden als met
R22. Het aanzuigvolume is echter 60-70% groter, waardoor de warmtepomp
ook 60-70% groter zal zijn.
De kringloopmedia hebben ook een broeikaseffect. Vrijkomen van deze stoffen kan het positieve effect van de bespaarde CO2 door het hogere rendement
teniet doen. De laatste tijd vindt veel onderzoek plaats op dit gebied.
Turbo-compressor/Turblne-expander
Bij warmtepompen wordt in het algemeen een smoorventiel gebruikt om de
koelvloeistof te expanderen. Het expanderen kan echter energetisch voordeliger door in plaats hiervan een turbine te gebruiken. Het energetische voordeel
kan het beste aanschouwelijk gemaakt worden aan de hand van een T-S-diagram zoals in hoofdstuk 2 beschreven. Bij het gebruik van een smoorventiel
doorloopt de koelvloeistof de cyclus uit figuur 2.3.). Het maximaal haalbare
rendement is dan, ook bij het gebruik van ideale onderdelen, altijd lager dan
het Camot rendement. De turbocompressor heeft verder ook als voordeel dat
aanwezigheid van vloeistof in de compressor geen probleem geeft. De cyclus
kan dus geheel binnen het coëxistentiegebied komen te liggen. Wordt van de
bovenbeschreven techniek gebruik gemaakt dan kan in het ideale geval
(wanneer geen verliezen optreden) de Camot-cycfus doorlopen worden (zie
figuur 2.2.).
De traploze toerenregeling
Bij warmtepompen is het gebruikelijk om ze in aan/uit bedrijf te laten functioneren; dat wil zeggen dat de warmtepomp op vol vermogen aan staat als er
warmte nodig is en uit staat als er geen warmte nodig. Gevolg is in het
algemeen een zekere overshoot in de warmtelevering waardoor de binnentemperatuur in het algemeen veel zal fluctueren.
Om dit probleem te voorkomen is de traploze toerenregeling ontwikkeld. Met
behulp van vermogenselektronika kan het toerental van de elektromotor en
daarmee ook het thermisch vermogen van de warmtepomp continu geregeld
worden. Een belemmering vooralsnog bij de frequentiesturing van de zuigercompressor is het feit dat het toerental van de compressor niet te laag mag
worden omdat dan smeringsproblemen optreden. Op dat moment zat toch
weer op aan/uit bedrijf over moeten worden gegaan.

3.4 Concurrenten van elektrische
warmtepompsystemen
De warmtepomp is niet de enige mogelijkheid voor het verwarmen van
woningen. Enige andere opties voor woningverwarming zijn hieronder gegeven samen met hun voor en nadelen in vergelijking tot de elektrische warmtepomp.
HR-ketel
De HR-ketel is een gasketel waarbij nog wat extra energie gehaald wordt uit
de condensatiewarmte van het in het rookgas aanwezige water. Omdat men
bij het bepalen van het rendement van gasketels uitgaat van de onderste
verbrandingswaarde van het gas is zodoende een maximaal rendement van
ongeveer 110% mogelijk. De ketel is goedkoper dan de elektrische warmtepomp. Er is geen kringloopmedium nodig, de onderhoudskosten zijn lager en
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er is geen warmtebron nodig. Ook heeft de gebruiker minder kennis van het
systeem nodig dan bij warmtepompen. Dit komt doordat een HR-ketel in het
algemeen overgeòimensioneerd wordt geplaatst, hij kan de maximale warmtevraag gemakkelijk aan. Deze overdimensionering brengt nauwelijks extra
kosten met zich mee. Een warmtepomp wordt echter nauwkeurig gedimensioneerd, daar overdimensionering de warmtepomp veel duurder maakt. Door
deze nauwkeurìge dimensionering zijn de prestaties van de warmtepomp veel
gevoeliger voor het stookgedrag van de gebruiker.
De absorptie warmtepomp
De absorptie warmtepomp is een warmtepomp waarbij het rondpompen van
de koelvloeistof niet mechanisch plaatsvindt, maar wordt gerealiseerd met
behulp van een brander. Het op primaire energie betrokken rendement (PER)
ligt in de zelfde orde van grootte als de PER van de elektrische warmtepomp,
door het relatief lage opwekkingsrendement voor elektriciteit in Nederland. De
ontwikkeling van het apparaat komt nu pas goed op gang. Voordeel is dat de
absorptie warmtepomp geen bewegende delen heeft, waardoor hij waarschijnlijk minder onderhoud nodig zal hebben. Een ander voordeel van de
absorptiewarmtepomp is dat NH4 in plaats van CFK wordt gebruikt als
koelmiddel.
De gasmotorwarmtepomp
Hier vindt de aandrijving met behulp van een gasmotor plaats. Wanneer we
het rendement van deze warmtepomp op primaire energie betrekken presteert
een grote gasmotor-warmtepomp beter dan de elektrische warrntepomp (door
het rendement van 40% van de elektriciteitsvoorziening). Gasmotor-warmtepompen met een kleiner vermogen hebben een slechter rendement. Bovendien zijn deze duur en onbetrouwbaar en moeten veel maatregelen tegen
geluidsoverlast genomen worden. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied
van de gasmotor~armtepompen is de die van de stirlingmotor, die ook bij
kleinere vermogens een groot rendement zou hebben.
Elektrlsche weerstandsverwarming
Vervult in Nederland geen ml van betekenis op het gebied van de woningverwarming. Wordt in sommige landen echter wel vaak ingezet. De optie is goedkoop
qua investeringen, eenvoudig van opzet en heeft weinig onderhoud nodig. Nadeel
is het lage op primaire energie betrokken rendement (PER), die ook wordt
veroorzaakt door een elektriciteitsopwekkingsrendement van ’maar’ 40%.
TPV
De TPV-ketel is een nieuwe ontwikkeling uit de Verenigde Staten, waarbij in
een gasketel naast warmte ook elektriciteit wordt opgewekt. Dit gebeunt door
de van de brander atkomstige monochromatische straling met zonnecellen om
te zetten in elektriciteit. Naarmate de temperatuur hoger is, wordt er meer
elektriciteit geproduceerd. De hoge verbrandingstemperatuur wordt behaald
door het aardgas en de lucht voor te verwarmen. Doordat meer elektriciteit
wordt geleverd dan er in de woning nodig is moet elektriciteit worden teruggeleverd. Hiervoor is een DC/AC omvormer nodig en aanpassing van de elektriciteitsmeter. Het totaal energetisch rendement van het apparaat wordt geschat
op 90%, het elektrisch rendement op 21% in 2000 (schatting [11]).
In de onderstaande tabel zijn bovenstaande vergelijkingen schematisch weergegeven. De plusjes geven aan dat de optie zich positief onderscheidt wat
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betreft het in de kop van de tabel genoemde onderwerp ten opzichte van de
elektrische warmtepomp. De tabel heeft betrekking op de huidige situatie in
Nederland met zijn relatief lage elektrische opwekkingsrendement. Met PER
wordt bedoeld het op de primaíre energiebetrokken rendement, in de PER is
dus ook het rendement van de elektriciteitsopwekking verrekend.
Tabel 3.] Vergelyklng tussen de diverse verwarrningsopties
Gasketel

HR- Absorptie Gas motor- Elektrische TPV
ketel warmtepomp warmtepomp weerstand

Onderhoud
PER
Milieu

Stadium van
ontwikkeling
Benodigde
kennis van
gebm[ker

+

+

Warmtebron
nodig?

n

n

n

n

3.5 Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat de warmtepompsystemen in vele
uitvoeringen voorkomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de
prestaties van het systeem sterk van het verschil tussen condensor- en
verdampertemperatuur afhangt. Voor iedere situatie moet een een nauwkeurige afweging worden gemaakt wat betreft de keuze van het systeem op basis
van de beschikbaarheid van warmtebronnen en het warmteafgiftesysteem.
Nadat een keuze is gemaakt moet het systeem nauwkeurig gedimensioneerd
worden, daar de kosten van een warmtepompsysteem bijna evenredig toenemen met het geÏnstalleerde vermogen. Deze dimensionering is ingewikkeld
daar moeilijk voorspelbare factoren als het weer, gebruikersgedrag en energieprijzen in de beschouwing moeten worden meegenomen. Bovengenoemde
problemen spelen bij de conventionele verwarmingsopties (gasketels) een
minder belangrijke rol.
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4. DE WARMTEPOMPMARKT IN DIVERSE
LANDEN
In dit hoofdstuk zal worden getracht om een overzicht te geven van de wijze
waarop de warmtepomp-markt zich in een aantal landen heeft ontwikkeld.
Tevens zal getracbt worden om aan te geven welke de condities zijn geweest
die de markt een bepaalde richting uit hebben gestuurd. Bedoeling is om dan
uiteindelijk tot een vergelijking te komen met de huidige situatie in Nederland
en om een inschatting te kunnen maken van de positie van de warrntepomp
op de Nederlandse verwarmingsmarkt. Ook zal aandacht worden besteed aan
de problematiek die verwarmen met elektrische warmtepompen in een aantal
landen met zich meebrengt. De landen die bij de vergelijking beschreven zullen
worden, zijn gekozen op grond van de beschikbaarheid van de gegevens en
op grond van duidelijk aanwijsbare verschillen en overeenkomsten tussen het
betreffende land en Nederland.
Voor het vergelijken van de klimaten wordt in het onderstaande verhaal
volstaan met het geven van het aantal graaddagen (DD). Het aantal graaddagen wordt berekend door over een heel seizoen (bijvoorbeeld een jaar) het
verschil tussen de gemiddelde dagtemperatuur en een vaste andere temperatuur (de stookgrens, de temperatuur waarbeneden verwarming nodig is) te
sommerelq. |n foITflulevorm:

(1)
met:
T~took : De stookgrens. Is de buitentemperatuur groter dan deze
temperatuur dan wordt er van uitgegaan dat er niet 0estookt wordt.
Wordt in Nederland vaak 15,5°C genomen.
Tbinnen : De gewenste binnentemperatuur, meestal 18°C.
Tgem,i : De gemiddelde buitentemperataur op de i-de dag.
Voor koeling kunnen we een dergelijke formule gebruiken. Het aantal graaddagen zegt dus iets over de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming
of koeling in een bepaald klimaat (zie ook bijlage D).
De gegevens met betrekking tot prijzen en elektriciteitsopwekking zijn afkomstig uit de statistieken van de OECD [7] en zijn gemiddelden voor een land.
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Nederland
Oostendik
Ver.Koniakn~k

Figuur 4.1 Brandstofpakket voor elektridte~tsopuaekking in d~uerse landen in
1990
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Figuur 4.2 C02-emissieperget)roduceerdekWhelektriciteitindiverselanden

4.1 Warmtepompmarkt in het buitenland
4.1.1 Verenigde Staten
In de Verenigde Staten bestaat twijfel over de schadelijke gevolgen van
CO2-uitstoot. Een duidelijk CO2 reductiebeleid bestaat niet. De overheid stelt
wel al eisen aan de minimum SEER van airconditioningapparatuur, die moet
groter dan 2,9 zijn.
In de Verenigde Staten wordt het grootste gedeelte van de elektriciteit opgewekt met kolen (57%). Mede door het gebruik van deze brandstof ligt de prijs
van de elektriciteit vergeleken bij gas erg laag en de CO2-emissie per kWh
hoog (figuur 4.2). Hierbij moet wel aangetekend worden dat er tussen de
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staten grote verschillen bestaan ten aanzien van de prijzen en de samenstelling
van het brandstofpakket. C02 reductie door overschakeling op elektriciteit is
dus moeilijk te realiseren.

Figuur 4.3 Verdeling van de ruimteverwarming naar brandstof

Amerika is groot en we kunnen dus spreken over verschillende klimaten. Het
aantal graaddagen loopt uiteen van 120 tot 5000 graaddagen voor verwarming en tussen 55 en 2200 graaddagen voor koeling bij een stookgrens van
1B,3°C. Ook de gewenste binnentemperatuur wordt 1B,3°C veronderste|d. In
het zuidwesten, bijvoorbeeld LA, een gebied waar de reversibele warmtepomp
veel gebruikt wordt, ligt het aantal graaddagen voor verwarming op 1145 en
voor koeling op 200. In dit gebied is er dus een duidelijke behoefte aan koeling
samen met een warmtevraag die niet extreem is.
In een aantal staten is de elektriciteitsprijs erg laag vergeleken bij de gasprijs.
In figuur 4.3. zien we dat elektrische verwarming een belangrijke plaats
inneemt. Een groot deel hiervan bestaat uit elektrische weerstandsverwarming. De concurrent van de warmtepomp is dus vaak de elektrische weerstandsverwarming. Dit heeft ook tot gevolg dat machines reeds bij een lager
SPF een besparing op de energiekosten opleveren. De gemiddelde SPF van
warmtepompen in Amerika ligt dan ook erg laag en wordt geschat op 2,0.
aantal units (miljoen)

’73 ’74 ’75 ’7B ’77 ’78 ’79 ’80 ’81 ’82 ’83 ’84 ’85 ’86 ’87 ’88

Figuur 4.4 Verloop van de jaarlijkse aYzet van unitaire warmtepompen in de
V.S. [51
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Een andere verklaring voor de relatief lage gemiddelde SPF is dat de warmtepompen in Amerika vaak tevens voor koeling worden gebruikt. Centrale air
conditioning wordt in ongeveer 65% van de nieuwbouwwoningen geplaatst, en
het is vaak voordelig om deze airconditioning tevens voor verwarming te
gebruiken. De SPF van deze reversibele systemen is lager dan de SPF van
systemen die alleen voor verwarming worden gebruikt. Dit komt doordat
dergelijke reversible systemen gedimensioneerd worden op óf de warmtevraag óf de koelvraag, waardoor het systeem als geheel niet optimaal werkt.
In figuur 4.4 is het verloop van de afzet van unitaire warmtepompen uitgezet.
Unitaire warmtepompen zijn systemen die in de fabriek zijn samengebouwd en
een koelvermogen kleiner dan 19 kW hebben. De verkoop van warmtepompen is gedaald als gevolg van een daling in het aantal nieuwbouwwoningen in het zuidwesten (een gebied met een hoge penetratiegraad van
reversibele warmtepompen doordat hier zowel behoefte aan verwarming als
aan koeling bestaat). In de VS komt nu wel de vervangingsmarkt op gang (in
het midden van de jaren 70 begon de groei van de warmtepomp-markt). Na
1990 verwacht men weer een groei van de warmtepompafzet omdat dan weer
een opleving van de bouwactiviteiten verwacht wordt.
Ontwikkelingen die nu in de Verenigde Staten plaatsvinden, zijn het integreren
van een reversibele warmtepomp met warmwaterbereiding en het combineren
van warmtepomp en gasverwarming in één pakket dat volgens de bivalent mix
methode werkt. Van dit soort systemen wordt een SPF verwacht van ongeveer
2,9.

4. ] .2 Japan
Japan is erg afhankelijk van de aanvoer van fossiele brandstoffen overzee en
heeft daarom belang bij energiebesparing en het gebruik van nog onbenutte
energie. Na de 2e oliecrisis en als gevolg van een toenemend milieubewustzijn
ging in Japan het Moonlight project van start, een R&D project gericht op
energiebesparing in de gebouwde omgeving. Onderdeel van dit project is het
’Super Heat Pump and Energy Accumulation System’; een project met onder
andere als doel om het marktaandeel voor warmtepompen voor industriële
doeleinden en stadsverwarming te vergroten.

Japan heeft een hete, vochtige zomer en een milde winter. Het aantal graaddagen voor koeling varieert tussen de 0 en de 80. Het aantal graaddagen voor
verwarming ligt tussen de 1000 en 4000 bij een stookgrens van 18°C en een
veronderstelde binnentemperatuur van 18°C. In de dichtstbevolkte gebieden
(rond Tokyo) ligt het aantal graaddagen voor verwarming bij ongeveer 1500
en bij 60 voor koeling. Op grond van het aantal graaddagen lijkt de koelbehoeffe niet groot te zijn maar het beeld zou vertekend kunnen zijn door de hoge
vochtigheid in de zomer,
De vraag naar air-conditioners groeit in Japan nog steeds en een steeds groter
deel hiervan is reversibel. Ook de toerengeregelde warmtepomp heeft reeds
een groot marktaandeel; 50% van de warmtepompen is van dit type. De markt
is erg groot en technische innovaties op het gebied van warmtepompen
komen steeds vaker uit Japan (Scroll compressor, fuzzy logic etc.).
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aanta] units (miljoen)
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Figuur 4.5 Jaarlijkse afzet van warmtepompen en airconditioners in Japan

De lucht wordt het meest als warmtebron gebruikt; bijna 100% van alle
zogenaamde ’toom conditioners’ en ongeveer 99% van alle warrntepompen in
kantoorgebouwen gebruiken deze warmtebron. De overigen hebben voornamelijk water als bron. In Japan is tevens een verschuiving te constateren van
een één unit installatie per woning naar een installatie met meerdere units.
Door de grote penetratie van de airconditioner en de warmtepomp kampt men
in grote steden met extreme pieken in het stroomverbmik die tot afschakeling
van de stroom leiden.

4.1.3 Noorwegen
Het beleid in Noorwegen is al geruime tijd gericht op het stimuleren van de
verkoop van warmtepompen. Er wordt veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van warmtepompen en er bestaat een speciaal programma voor de
stimulering ervan. Een groot gedeelte van de elektriciteit wordt in Noorwegen
met waterkracht opgewekt (bijna 100%), waardoor het gebruik maken van
elektriciteit voor verwarming een krachtig middel is voor het beperken van de
CO2-uitstoot. De elektriciteitsprijs in Noorwegen is in vergelijking met de prijs
van stookolie erg laag. De gasprijzen zijn mij helaas onbekend.
Volgens een recent onderzoek [5] bestaat er een groot technisch potentieel
voor warmtepompen. Technisch is het volgens dit onderzoek mogelijk om
80% van de warmtevraag in woonhuizen met warmtepompen te dekken.
Economisch kan dit voor ongeveer 10% van de huizen. De slechte rentabilitei~
komt voort uit de relatief lage elektriciteitsprijzen waardoor weerstandsverwarming interessanter is. Hierdoor en door de hoge investeringskosten, gebrek
aan kennis en slechte betrouwbaarheid van de warmtepompen is hun aandeel
nog steeds laag.
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4.1.4 Zwitserland
In Zwitserland is vooral de AWP (Arbeitsgemeinschatì Wärrnepumpen) een
belangrijke instantie op het gebied van de warrntepompen. Zij houdt zich bezig
met het opstellen van standaarden voor metingen, installatie en service. De
laatste jaren houden ook een aantal Zwitserse elektriciteitsbedrijven zich met
warmtepompen bezig. De belangrijkste reden voor de elektriciteitsbedrijven
om de warmtepomp te stimuleren waren de pieklast in de winter en de
beperkte netkapaciteit in een aantal gebieden waar veel met weerstandsverwarming werd verwarmd. Daarbij verkeert Zwitserland in de situatie dat het in
de zomer voornamelijk elektriciteit exporteer[ en in de winter importeerL Dit
komt doordat het aanbod aan elektriciteit uit waterkracht in de winter minder
is door de bevriezing van de stuwmeren. De verwarming in de winter vindt dus
met dure geïmporteerde elektriciteit plaats. Naast deze praktische redenen zijn
de elektriciteitsbedrijven gedwongen, mede door de groeiende bezorgdheid
over de C02-problematiek en het moratorium voor nucleaire energie en
waterkracht in Zwitsedand, om zich te richten op een rationeel gebruik van
elektriciteit. Het gebruik van directe weerstandsverwarming is daarom in een
aantal kantons aan banden gelegd en is alleen toegestaan bij een bepaald
isolatieniveau. Tevens worden energiebesparende technologieën gesubsidieerd.
aanta! units (xlO00)
3.5
3
2.5
2

0.5
0

79

8O

81 82 8~

84

85

86

87

88

89

Totaa~ warmtepomp lucht/water wp

Figuur 4.6 JaarlijkseafzetvanwarmtepompeninZwitserland
Gedurende de 2e oliecrisis in 1979 kwam de warmtepomp als alternatief voor
olie en gas systemen sterk op. Een slechte service en slecht werkende
systemen zorgden daarna echter weer voor een snelle terugval. Na 1983 vond
een nieuwe opleving plaats en nu staan er 30.000 installaties in Zwitserland.
De lucht/water warmtepomp was in 1988 de meest verkochte (ongeveer 2/3),
maar er is duidelijk een trend in de richting van het gebruik van de bodem als
warmtebron. 72% van alle warmtepompen hebben elektrische bijverwarming
voor koude perindes.
In Zwitserland vindt in een aantal kantons een uitgebreide begeleiding van de
gebruiker van de warmtepomp door de elektriciteitsbedrijven plaats, met groot
sukses.
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4.1.5 Duitsland
In het duitse overheidsbeleid is 25% CO2-reductie in 2005 als doelstelling
vastgelegd. Dit kan alleen bereikt worden door een vermindering in het
verbruik van fossiele brandstoffen en het gebruik van meer energie-eflìciënte
technologieën. Theoretisch is een reductie van de CO2-uitstoot met 50%
mogelijk in de sector woningverwarming door het inzetten van de elektrische
warmtepomp in plaats van de huidige verwarming. De CO2-reductie doelstellingen rechtvaardigen dus toepassing van warmtepompen in Duitsland. De
warmtepomp wordt dan ook vooral gezien als een middel tot CO2 reductie.

9%

Figuur 4.7 Verdeling van de rulmteverwarming naar technologie in de oude
BRD
Ook in Duitsland kent men net als in Zwitserland een belangrijke rol toe aan
de nutsbedrijven wat betreft de bevordering van de inzet van de warmtepomp
en onderzoek.

0

Figuur 4.8 Ontwikkeling van de jaarlij’kse afzet van warmtepompen in de
oude BRD [5]
Ondanks een relatief ongunstige situatie wat betreft de energieprijzen (figuur
4.9 en figuur 4.10) zijn er volgens schattingen zo’n 90.000 elektrische warmtepompen met een gemiddeld aansluitvermogen van 4 kW in bedrijf. 90%
hiervan staat in één- en tweefamilie huizen. Het grootste gedeelte van deze
warmtepompsystemen is bivalent.

ECN-I-O2-004

33

Mogelijkheden voor de e~ektrische warmtepomp

Warmtepompen voor warmwaterbereiding bestrijken het grootste deel van de
markt, naar schatting staan er 300.000 met een gemiddeld elektrisch vermogen van 2 kW en een opslagvat van 200-3001. In figuur 4.8. is de ontwikkeling
van de warmtepompmarkt in Duitsland uitgezet. Na de top in 1980 is de afzet
van warmtepompen alleen maar gedaald, tot het dieptepunt in 1989. De
redenen die voor deze daling worden aangevoerd zijn:
¯ een slechte economische rentabiliteit
¯ onbetrouwbare techniek
¯ a~eer van het gebruik van stroom voor het opwekken van warmte
¯ fouten in het ontwerp, dimensionering of installatie
¯ onvoldoende onderhoud en slechte service.
Men verwacht echter binnenkort weer een stijging, doordat de techniek tegenwoordig betrouwbaarder is en er op het gebied van de service veel verbeterd
is.
Een belangrijk argument voor de gebruiker in Duitsland om over te gaan op
verwarming met een warmtepomp komt voort uit het feit dat er veel met olie
wordt verwarmd; de ops[agtanks voor de olie nemen namelijk veel ruimte in
beslag. Verder is het zo dat in tegenstelling tot Nederland de aansluiting op het
aardgasnet volledig voor eigen rekening is. Dit kan oplopen tot een extra
investering van f 10.000,-.

4.2 Nederland vergeleken met het buitenland
Uit de afzet van warmtepompen en het inwoneraanta] is een schatting gemaakt
van de penetratiegraden van de warmtepomp in een aantal landen. Deze zijn
te vinden in tabel 4.1.
Tabel 4.1 Penetratiegraadelektrischewarmtepompengeselekteerdelanden,
schatting 1990
Penetratiegraad
Duitsland (ruimteverwarmin~
Duitsland (warmwaterverwarming)

0,5%
2%

Japan

75%*

Nederland

-0%

Noorwegen

-0%

Verenigde Staten

15%*

Zweden

5%

Zwitserland

2%

* Deel hiervan is in combinatie met airconditioning
Te zien is dat met name in Japan en de Verenigde Staten de warmtepomp voor
ruimteverwarming een belangrijke plaats inneemt. Voor het geringe succes
van de warmtepomp voor verwarming in Nederland kunnen de volgende
argumenten worden aangevoerd:
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Gas-infrastructuur
De infrastructuur voor gas in Nederland is erg goed. Bijna iedereen heeft een
aansluiting, en de prijs voor de aansluiting is voor iedere gebruiker ongeveer
even duur (De lasten worden verdeeld over alle gebruikers). Dit bijvoorbeeld
in tegenstelling tot Duitsland waar een gasaansluiting erg duur is als je
afgelegen woont.
l~ilieu
Gas is relatief schoon. Overgaan op verwarmen met elektriciteit zal dus niet
zo snel positieve milieugevolgen hebben. Ook ligt beperking van de CO2-uitstoot door over te gaan op elektrische verwarming niet voor de hand door de
relatief hoge CO2-emissie bij elektriciteitsopwekking in Nederland (zie figuur
4.2), waardoor de voordelen ten opzichte van het directe verbruik van t:ossiele
brandstoffen voor verwarming minder groot zijn dan in andere landen.
Energiepri.jzen
in figuur 4.9 en 4.10 is aangeven welke SPF er gemiddeld in de diverse landen
nodig is om tenminste een lagere prijs per GJ warmte te krijgen dan bij het
gebruik van de concurrerende opties (olie en gas).
Eigen gasw~nning
Gas wordt in Nederland gewonnen. Nederland is dus wat dat betreft onafhankelijk van de ontwikkelingen in het buitenland. Er is dus voor de overheid
weinig aanleiding om hier een ander beleid te voeren (vergelijk Japan).
Rendement van de elektrieiteitsvoorziening
Het aandeel van de duurzame energiebronnen en kemenergie in de elektriciteitsvoorziening is in Nederland relatief laag (vergelijk Noorwegen en Zwitserland), daar ook hier voornamelijk gas wordt gebruikt. Het gemiddelde op
primaire energie betrokken rendement is bijgevolg ook laag (40%). Dit heeft
weer tot gevolg dat de warmtepompen in Nederland minstens een SPF van 2,5
nodig heeft om ten opzichte van de HR-ketel primaire energie te besparen.
Klimaat
In Nederland bestaat (nog) geen grote behoefte aan koeling, wat de inzet van
reversibele warmtepompen onnodig maakt. Verder heeft Nederland wel een
vrij zacht klimaat, zonder grote extremen in de temperatuur. Het aantal
graaddagen voor verwarming i$ ongeveer 2800 bij een stookgrens van 15,5°C
en een gewenste binnentemperatuur van 18. Dit is wel gunstig voor het
gebruik van een warmtepomp.
In Nederland bestaat echter geen koelvraag die gunstig zou kunnen zijn voor
de inzet van de warmtepompen daar een airconditioning goed gecombineerò
kan worden met een warmtepomp. De apparaten zijn namelijk in principe
gelijk, alleen de werking is omgekeerd. Zo zien we bijvoorbeeld in het zuidwesten van de Verenigde Staten deze combinatie veel voorkomt.
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Figuur 4.9 Concurrerende SPF van de elektr~sche warrntepomp bij vergel~’klng met een gasketel (~l = 85 ~) op basis van de gas- en elektriciteitsprijzen

Figuur 4.10 Concurrerende SPF van de elektrische warmtepomp bij vergelijking met een stoken op olie O1 = 65%) op basls van de olie- en
elektriciteitsprijzen

Warmteafg~ftesysteem
In Nederland wordt radiatorverwarming het meest toegepast. Radiatorverwarming vormt met een warmtepomp geen ge[ukkige combinatie. De warmtepomp kan de benodigde hoge temperatuur voor de radiatoren (90°C) niet of
slechts met een aanzienlijke verslechtering van het rendement leveren. Een
lagere temperatuur kan wel gebruikt worden maar dan is een groter radiatoroppervlak nodig met de voor de hand liggende consequenties voor ruimte en
kosten.
Traditie
Nederland heeft absoluut geen traditie op het gebied van warmtepompen zoals
je dat bijvoorbeeld van Zwitserland zou gezegd kunnen worden. (Een van de
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eerste warmtepompen ter wereld stond in Zwitserland). Het feit dat eigenlijk
nauwelijks iemand in Nederland weet wat een warmtepomp is of ook maar van
het bestaan ervan af weet, spreekt natuurlijk al boekdelen. Er bestaat een
uitgebreide kennis in Nederland, maar die is aanwezig bij een aantal specifieke
organisaties zoals het Heat Pump Centre in $ittard, een aantal ingenieursbureau’s en bij de nutsbedrijven.

4.3 Conclusie
De situatie in Nederland komt het beste overeen met de situatie [n Duitsland
vooral wat het klimaat en de energieprijzen betreft. Het feit dat de warmtepomp in Duitsland zich in een grotere populariteit mag verheugen dan in
Nederland kan ik dan ook alleen verklaren uit het feit dat in Duitsland veel op
olie gestookt wordt, wat extra ruimte kost en uit het feit dat de kosten van een
gasaansluiting daar voor een groter deel voor eigen rekening zijn. De vooraanstaande positie van het gas met zijn goede infrastructuur en zijn gunstige prös
in Nederland heer geen positieve invloed op het marktaandeel van de elektrische warmtepomp. De gasmotor en absorptiewarmtepomp zouden in Nederland dus meer perspectief kunnen bieden, Aan de beide opties kleven echter
de al in hoofdstuk 1 genoemde nadelen; de gasmotorwarmtepomp is voorlopig alleen geschikt voor grotere vermogens en de absorptiewarmtepomp is
nog niet uitontwikkeld.

Bij de vergelijkingen van de verschillende landen blijkt steeds weer hoe klein
het economische potentieel van de warmtepomp is. In figuur 4.11 staat
uitgezet bij welke elektriÇiteitsprijzen de warmtepomp interessant is ten opzichte van een gasketel met een rendement van 85% en bij een verbrandingswaarde van het gas van 31 MJ/mâ--8,6 kWh/m3. Het gearceerde gebied
bijvoorbeeld, geeft aan dat bij de betreffende elektriciteits- en gasprijzen de
warmtepomp met SPF=2,5 goedkoper warmte levert dan een gasketel met
een rendement van 85%. Bij een combinatie van de elektriciteits- en gasprijs
die links van de lijn SPF=I liggen zal in het algemeen weerstandsverwarming
gebruikt worden daar de investeringskosten hiervan lager zijn. In de figuur zijn
ook de energieprijzen over een aantal jaren aangegeven in Nederland. Wat
betreft de energieprijzen blijft er dus duidelijk een voorkeur voor gasverwarming bestaan.
Op grond van de ervaringen in Duitsland en Zwitsefland blijkt een intensieve
bemoeienis en voorlichting door de nutsbedrijven goed te werken. Mensen
blijken hier best bereid om ten behoeve van het milieu extra investeringen te
doen. De nutsbedrijven in Nederland kunnen een zelfde rol vervullen. Voor het
opzetten van een dealer- en servicenet voor warmtepompen is nog heel wat
nodig zijn. De negatieve ervaringen die men op dit gebied in Duitsland heeft
opgedaan zouden hier tot lering kunnen strekken. Het feit dat het IEA Heat
Pump Centre in Nederland gevestigd is, is een positief uitgangspunt.
Gezien de situatie in Amerika en Japan schept het ontstaan van een koelvraag
perspectieven voor de warmtepomp. In hoeverre echter de verwendheid van
de Nederlander dan wel het broeikaseffect zich in de toekomst zal ontwikkelen
is moeilijk te voorspellen.

Het meeste perspectief in Nederland heeft een kleine, monovalente, luchtlucht
warmtepomp in nieuwbouwwoningen met een gerínge warmtevraag en gefor-
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ceerde ventilatie met luchtverwarmìng en zonder gasaansluiting. Alleen met
dit systeem kan bij de huidige stand van de techniek een rendement van 350%
gerealiseerd worden, dat nodig is om bij de huidige energieprijzen een lagere
prijs per eenheid warmte te realiseren dan bij het gebruik van een gasketel met
een rendement van 85%.

SPF=I,0
SPF=2,5

Nederland’88
O
Neder~nd’89
Neded and’90

o
5

Figuur 4.11 Gebied waarbinnen de warmtepomp het goedkoopste warmte
levert
Bij gebruik van grotere systemen voor meerdere woningen lijkt een warmtepompsysteem met de bodem of grondwater als warmtebron een goede optie.
Ook deze systemen halen een rendement groter dan 350%, zij zijn echter pas
economisch interessant als zij gruotschalig worden uitgevoerd. Een dergelijk
grootschalig systeem kan echter beter niet elektrisch maar met behulp van
een gasmotor aangedreven worden.
Ten slotte kunnen we concluderen uit de ervaringen die in Zwitserland en
Duitsland zijn opgedaan dat voor het bevorderen van de inzet van de warmtepomp een belangrijke stimulerende, informerende en voorzieningen scheppende rol is weggelegd voor de nutsbedrijven.

38

ECN-I--92-O04

5. DE KEMA-WARMTEPOMP IN DE KLEINE
NIEUWBOUWWONING
Een warmtepomp zoals die in de conclusie van het vorige hoofdstuk werd
aangehaald als de meest veelbelovende configuratie, is uitgewerkt door de
KEMA. De warmtepomp is bedoeld voor een goed geïsoleerde éénfamilie
nieuwbouwwoning. Omdat de prestaties van de warmtepomp ook sterk afhankelijk zijn van het soort woning zal ik in dit hoofdstuk eerst een uitwerking
schetsen van zo’n nieuwbouwwoning samen met de belangrijkste grootheden
die daarbij horen. Tijdens de verdere studie heb ik deze woning aangehouden
als referentiewoning voor alle berekeningen.

5.1 De NOVEM referentie woning
Voor de berekeningen met betrekking tot de woning is gebruik gemaakt van
één van de zogenaamde referentie woningen van de NOVE~. Deze referentiewoningen zijn op te vatten als een soort gemiddelde van de goed geïsoleerde
nieuwbouwwoningen. Als referentiewoning voor dit verslag is de zogenaamde
’doorzonwoning’ van de NOVEM gebruikt. De keuze van deze woning vloeit
voornamelijk voort uit het feit dat de woning ook bij ESC al voor verschillende
doele}nden als referentie wordt aangehouden.
De doorzonwoningen zijn geplaatst in rijen van 8 woningen. De achtergevel
van de blokken is georiënteerd op het zuidoosten. De warmteweerstand van
de gevels en het dak is 3,0 (m2K/W) verondersteld. Op de begane grond en
op de slaapkamers is gebruik gemaakt van dubbel glas. De keuken, de
badkamer en het toilet worden mechanisch geventileerd. In het NOVEM
rapport werd een jaarlijkse warmtevraag berekend van 6011 kWh (22,B G J).
In dit rapport is echter uitgegaan van een warmtevraag 5944 kWh (21,4 G J),
gerealiseerd door wat extra isolatie maatregelen. Dit is de warmtevraag die
ook bij het ontwerpen van de warmtepomp en in MARKAL zijn aangehouden
(zie de betret~ende hoofdstukken).
Tabel 5.l Kengetallen van de NOVEM-referentie woning
Interne warmteproduktie

12,3 kWh/etmaal

Ventilatie

198,4 m3/uur

Wam~teweerstand

3,0 m2K/W

Warmtevraag

5944 kWh

In het kader van deze studie bleek het ook belangrijk om het elektriciteitsverbruik dat voortvloeit uit het bewonersgedrag te definiëren. Jaarlijks wordt
hiemaar onderzoek gedaan. De resultaten worden samengebracht in het BIEK
(Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbmikers [13]). In het BEK
staan de penetratiegraden van elektrische apparaten samen met het gemiddelde jaarlijks elektrische energiegebruik. Voor het elektriciteitsgebmik in de
doorzonwoning wordt uitgegaan van de penetratiegraden en gemìddelden
voor het elektriciteitsgebruik zoals die gegeven zijn in het BEK’90.
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5.2 De KEMA-warmtepomp
Voor een woning als boven beschreven is door de KEMA een warmtepompsysteem uitgewerkt. Het systeem is te klassificeren als een bivalent-parallelle
lucht/lucht warmtepomp waarbij de bijverwarming elektrisch geschiedt. In het
schema in figuur 5.1 is de opbouw van het systeem weergegeven. Bij het
ontwerpen van het systeem is gekozen voor lucht verwarming. Vloerverwarming heeft een te grote traagheid en is duurder. Bij verwarming met radiatoren
is een te groot radiatoroppervlak nodig.
lucht uit
I

Ventilator

lucht in

.- Wa~mtepomp 0.1 kW

Figuur 5.1 Schema van de Kema-warmtepomp
De werking van het systeem is als volgt: Buitenlucht wordt naar binnen
gezogen. De elektrische bijverwarming wordt ingeschakeld als de temperatuur
van de buitenlucht lager is dan 0°C. De elektrische bijverwarming is continu
regelbaar en verwarmt de lucht tot 0°C. Zodoende heeft de lucht die de
warmtewisselaar bereikt altijd een temperatuur 0°C. Dit is nodig om bevriezing
van de warmtewisselaar te voorkomen. In de warmtewisselaar wordt de
aangezogen buitenlucht verwarmd met de warmte van de afgewerkte ventilatielucht. De verse lucht kan eventueel ook nog gemixed worden met de
afgewerkte ventilatielucht om te hoge inblaastemperaturen te voorkomen. Na
de warmtewisselaar komt de elektrische warmtepomp, die de lucht verder
opwarmt tot de gewenste inblaastemperatuur. Het verrn~jen van de warmtepomp is ook continu regelbaar door middel van een frequentiesturing die de
omwente~ingssnelheid van de elektromotor regelt. Omdat de omwentelingssnelheid van de pomp, vanwege smeringsproblemen, aan een zekere ondergrens gebonden is zal de warmtepomp wanneer erg kleine vermogens gevraagd worden overgaan op aan/uit-bedrijf. De warmtepomp heeft een
maximaal elektrisch vermogen van ongeveer 1,5 kW. In de warmtewisselaar
en in de warmtepomp zijn een aantal voorzieningen nodig ter voorkoming van
condens. De afgewerkte ventilatie lucht wordt vervolgens nog gebruikt om
warmtapwater mee te bereiden. Hiervoor wordt een kleine lucht/water warmtepomp van 0,1 kW (te vergelijken met het vermogen van een koelkast)
gebruikt. Deze warmtepomp is niet continu regelbaar, maar werkt in aan/uitbedrijf. Het systeem is bij de KEMA op een computersysteem gesimuleerd en
op deze wijze zijn een aantal systeemparameters bepaald.

40

ECH-I- -92-004

De KEMA-wamatepomp in de kleine nieuwbouwwoning

5.2.1 Aandeel van de elektrische bijverwarming in de
warmteproduktie
De parameters die in het KEMA-rapport werden gegeven met betrekking tot
de warmtepomp bleken onvoldoende voor deze studie; een verdere uitsplitsing
was daarom noodzakelijk.
Aantal uren

2,000

1,500

842
5O0

5
temperatuur

10

15

20

Figuur 5.2 Uurgemiddelden voor Nederland over de periode 1930-1960 in de
Bilt
De weerstandsverwarming in het KEMA-systeem wordt ingeschakeld op het
moment dat de buitentemperatuur lager is dan 0°C. De weerstandsverwarming verbruikt op dat moment zoveel energie als nodig is om de temperatuur
van de lucht tot 0°C op te warmen. Uit de gegevens van de KEMA blijkt dat
de weerstandsverwarming een vermogen van 0,? kW opneemt wanneer de
temperatuur buiten - 12°C is. Wordt verondersteld dat de hoeveelheid lucht die
per seconde wordt aangezogen constant blijft dan zal bij benadering het door
de weerstandsverwarming opgenomen vermo9en lineair verlopen met de
buitentemperatuur,
Voor het klimaat van Nederland zijn de uurgemiddelde temperaturen per jaar
(dus het aantal uren dat het gemiddeld een bepaalde temperatuur geweest is)
bekend [16]. Uit deze gegevens en de gestelde aannames kunnen we de
energie betekenen die gemiddeld per jaar door de ~veerstand opgenomen zal
worden, (Jit de berekeningen volgt dat dit ongeveer 125 kWh is.

5.2.2 Rendementen van de afzonderlijke onderde]en
[n het KEMA-rapport is de totale SPF van 3,5 uitgesplitst in een SPF van het
warmtapwatergedeelte en de SPF van het ruimteverwarmingsgedeelte. Een
verdere onderverdeling is wel nuttig.
Het rendement van de weerstandsverwarming wordt 100% verondersteld. Wat
betreft de warmtewisselaar veronderstellen we dat deze 50% van de uit de
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woonruimte onttrokken warmte levert aan de aangezogen buitenlucht. Omdat
we tevens de totale warmtevraag kennen, kunnen we nu ook betekenen
hoeveel warmte de toerengeregelde warmtepomp precies levert:
Tabel 5.2 Uitsplitsing van de totale warmte voor rulmteverwarming naar
onderdeel
GJ

kWh

Totaal voor ruimteverwarming

2] ,4

5944

Warmte-terugwinning

10,7

2972

Elektr~sehe weestand

0,45

125

10,25

2847

Frequentiegestuurde warmtepomp

Een deel van de elektriciteit gaat ook naar de ventilatoren. Dit verbruik is
eenvoudig te berekenen, daar deze continu aanstaan:
55 W x 8760 uur = 481,8 kWh.

Tabel 5.3 Aandeel in het elektrlciteltsgebruik van de onderdelen van de
KEMA-warmtepomp
Eel

/Kwh]

Rendement Geleverde
warmte
[%]
[Kwh]

Frequentiegestuurde warmtepomp

714

399

2847

Elektrische weerstand

125

100

125

Ventilatoren

482

Warmteterugwinning
Totaal ruimteverwarming

2972
1321

450

5944

Warmtapwater

992

210

2083

Totaal systeem

2313

347

8027
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6. MARKAL EN IMPLEMENTATIE VAN DE
KEMA-WARMTEPOMP
In dit hoofdstuk een algemeen verhaal over MARKAL en de wijze waarop de
woningverwarming in het algemeen en de KEMA-warmtepomp in het bijzonder in MARKAL gelmplementeerd zijn.

6.1 MARKAL algemeen
In de huidige maatschappij bestaat een vraag naar verschillende soorten
energie, zo is er behoefte aan warmte voor woningverwarming, verlichting,
bewegingsenergie voor transport etc. Deze eindenergieën of nuttige energieen
worden gerealiseerd door een cascade van omzettingsprocessen, waarbij een
bepaalde voor de gebruiker nog niet nuttige energie (windenergie, elektriciteit)
of primaire energiedrager (kolen, gas, aardolie) wordt omgezet in bijvoorbeeld
warmte, licht, beweging. Aan het gebruik van primaire energie, de conversiesapparatuur en het transport van de energieën zijn in het algemeen kosten
verbonden. De som van deze kosten bepaalt de kosten van het totale energiesysteem.
in het programma MARKAL kan een dergelijk energiesysteem gemodelleerd
worden. In het model worden energieconversietechnieken met hun technischeconomische kencijfers opgenomen (investering, onderhoudskosten, levensduur, energetisch rendement). Met behulp van de methode van het lineair
programmeren kan het programma nu de kosten die gemaakt moeten worden
om ín de totale energiebehoefte te voorzien, minimaliseren. Eventueel kunnen
hierbij randvoo~waarden opgegeven worden (zoals C02-reductie doelstellingen). MARKAL doet deze optimalisatie aan de hand van een aantal scenario’s
die onder andere de energievraag en energieprijzen op de wereldmarkt d[kteren. Bij ESC is met behulp van MARKAL zo een model gemaakt van de
Nederlands energiehuishouding.
Bij het ESC laat men MARKAL optimaliseren over de periode 2000-2040
simultaan in 9 stappen. Tussen elke stap zit een periode van 5 jaar. Dit soort
optimalisatie impliceert dat het programma in feite beschikt over een alwetende vooruitziende blik (’perfect foresight’); Het model weet in een eerdere
periode (bijvoorbeeld 2010) al wat er in een latere periode (bijvoorbeeld 2030)
gaat gebeuren en kan daar dus rekening mee houden. Het programma stelt
dus een optimale, kostenminimale mix van energietechnologieën samen over
de gehele tijdsperiode 2000-2040.

6.1.1 De scenario’s
Om de berekeningen te kunnen uitvoeren heeft MARKAL gegevens nodig over
de ontwikkeling van bepaalde grootheden gedurende de tijdsperiode waarover
gerekend wordt. Voorbeelden van dergelijke grootheden zijn: de groei van de
warmtevraag, ontwikkeling van de energieprijzen etc. Deze grootheden zijn als
een vast gegeven aan MARKAL opgelegd. De verzameling van al deze grootheden wordt een scenario genoemd.
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In MARKAL worden 2 wereldscenario’s gebruikt; Het DG (Dynamiek en Groei)
en het GO (Gedeelde ontwikkeling) scenario die in 1987 bij ESC zijn ontwikkeld. De 2 scenario’s kunnen als volgt gekenschetst worden:
Groei wereldhandel
Economische groei W-Europa/NL
Export.oriëntatie
Materiële consumptie
Aandeel dienatensector
Omvang materialen produktie
Mate van recycling
Automobiliteit
Aandeel openbaar vervoer

groter in DG
groter in DG
groter in DG
groter in DG
groter in
groter in DG
groter in
groter in DG
groter in

GO
GO
GO

Bij de 2 scenario’s is ook nog een onderscheid gemaakt wat betreft het al of
niet toepassen van kernenergie. Het is duidelijk dat de kerncentrales een
belangrijke rol kunnen spelen bij de CO2-reductie. De diskussie met betrekking tot de nieuwbouw van kemcentrales is echter tot nader order uitgesteld.
Voor elk van de 2 scenado’s bestaan daarom 2 varianten; één mèt de
mogelijkheid tot het inzetten van kemenergie, en één zonder deze mogelijkheid. De varianten zullen aangeduid worden met een subschrift z en k voor
respectievelijk de variant zonder en met kernenenergie. Dus GOk is het
GO-scenario zonder kernenergie.

6.1.2 De randvoorwaarden
Zoals boven al werd genoemd kunnen aan MARKAL ook een aantal randvoorwaarden worden opgelegd. Omdat de er laatste tijd een grote belangstelling is
voor de CO2-problematíek en CO2-reductie technieken, werden aan MARKAL
een aantal CO2-reductiedoelstellingen als randvoorwaarden opgelegd. Voor
de 2 scenario’s (GO en DG) met de 2 varianten (zonder en met kern) zijn naast
de base-case (geen CO2-reductie als randvoorwaarde) ook een aantal CO2reductie cases bekeken. Bij de hier uitgevoerde studie zijn berekeningen
gedaan voor een constante blijvende CO2-uitstoot na 2000. En voor de 20%,
40%, 50%, 60%, 70%, 80% en 85% CO2-reductie in 2040 ten opzichte van de
uitstoot in 2000.
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Figuur 6.1 COl-emissie voor de base case en de verschillende reductie varianten

6.2 De energiediensten
Omdat de vraag naar de verschillende eindenergieën in een model niet
oneindig uitgesplitst kunnen worden zijn deze geagregeerd ondergebracht. Zo
bestaat er de warmtevraag naar ruimteverwarming in kleine nieuwbouwwoningen, grote nieuwbouwwoningen en bestaande woningen. In dit verslag zal deze
aggregatie verder een energiedienst genoemd worden. De vraag naar iedere
energiedienst is vastgelegd in de scenerio’s.
Omdat de vraag naar een energiedienst vaak fluctueert over het jaar (zoals
bijvoorbeeld ruimteverwarming) kan in MARKAL een onderverdeling aangebracht worden. Het jaar is hiertoe onderverdeêld in 6 perioden. Voor elk van
de perioden kan aangegeven worden welk deel van de totale jaarlijkse energievraag in die periode wordt gebruikt (zie tabel 6.1 ).
De KEMA-warmtepomp is ook als techniek in MARKAL opgenomen. De
techniek kan warmte leveren voor ruimtevèrwarming in kleine nieuwbouwwoningen en voor de bereiding van warmtapwater. Deze twee energiediensten
zullen daarom bieronder wat nader worden uitgewerkt.
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Tabel 6.1 Onderverdelingvanhetjaarinzestijdsperioden
Omschrijving

Afkorting in MARKAL

Lengte van de periode
uitgedmkt als deel van het
jaar

Zomer dag

SD

1/6

Zomer nacht

SN

1/12

Winder dag

WD

1/3

Winter nacht

WIN

1/6

Lente/herfst dag

ID

1/6

Lente/heffst nacht

IN

1/12

6.2.1 Warmte voor ruimteverwarming van de kleine
nieu,,vbouwwonin~en
xlO00 woningen perjaar
100
9O
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2O40

Figuur 6.2 Ontwikkeling van de bouw van het aantal ééngezins woningen
in het GO-scenario
Eén van de energiediensten in MARKAL is de woningverwarming. In MARKAL
wordt bij de woningverwarming onderscheid gemaakt naar een aantal soorten
woningen. Zo wordt er een onderverdeling gemaakt ìn ruimteverwarming voor
nieuwbouw of bestaande woningen, kleine of grote woningen.

De KEMA-warmtepomp kan door MARKAL worden ingezet in voor de ruimteverwarming van kleine nieuwbouwwoningen. In MARKAL wordt ontwikkeling
van de warmtevraag ingevoerd over de periode 2000 tot 2040. De warmtevraag wordt berekend uit de verwachte ontwikkeling van de woningmarkt voor
dit soort huizen en de gemiddelde vraag per woning. Voor deze gemiddelde
waarde wordt de energievraag van de NOVEM-referentie woning met extra
isolatie aangehouden uit het vorige hoofdstuk (21,4 G J/jaar). Hienait kan de
totale vraag naar de energiedienst worden berekend.
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MARKAL kan aan deze warmtevraag voldoen door een keuze te maken uit een
aantal opties die deze energiedienst kunnen leveren. De opties waamit MARKAL kan kiezen zijn in tabel 6.2. gegeven samen met de belangrijkste
eigenschappen van de opties. In figuur 6.2 is dit schematisch aangegeven,
waarin de wegen zijn aangegeven via welke MARKAL de gewenste 21,4 GJ
warmte kan produceren (met isl.med, en isl.hvy wordt respectievelijk een
medium en een zwaar isolatiepakket bedoeld).

Warmte voor
ruimteverwarrning (21,4 G J)
Glas: driodubbel

[Wisse[aar

Aardgas/H2

........................ Elektr.

i

Stads

Zonnewarrnte verwarming

Blok
verwarming

Figuur 6.3 Verwarrningsopties
in de sector
kleine nieuwbouwwoningen (1)
~s warmte voor de sector
warmwater
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Tabe] 6.2 Technieken uoor de produktie uan warmte uoor de ruìmteuerwarming uoor kleine nieubouwuaoningen opgenomen in MARK_AL

Code Omschrijving

EFF

R2B

VR-ketel

0,85

82

3,2

R2C

HR-ketel

1,0

103

4,0

R2F

HR-ketel+vloer1,0
isolatie
202

R2G

R2F+warmteterugwinning
1,0 330 5,5

R2H R2G+therrnoplusglas

4,0

invcost F1XOM

0,93
0,59

1,0

388

R21

R2G+therrnoplus,
gasgevuld

R2L

R2G+3-dubbe!
thermoplus, gasgevuld

1,0

R2E

absorptie-warmtepomp

1,26-1,53 281

R20

absorptie wp+isolatie

R2S

Elektrische warrntepomp

R2U

EWP+medium isolatie

R2T

EìWP÷zware isolatie

R2V

Solar pond residence

415

5,5

557

1,0

3
0,07
0,37

0,47
0,43

5,5
14

~,26-1,53 862

15,5

3,5-4,0

307

12,8

3,4-3,9

577

12,8

0,28

0,04
0,04
0,04

0,28

0,05

0,67

9

9

9
3

1,0

9

468

3,4

0,58

sol:
0,42

R2W Solar pond + wtw, isolatie

1,0

788

4,8

0,17

0,03

Stadsverwarming

0,95

171

5

24,4

9

3

1,0

0,98

0,68

1,0

12,8

R2X Total energy

0,49
0,53

3,2-3,7 720

R2K

lire
3

9
5,5

csv

1,0

9
0,04

1,0

elc

gbs

0,62

lth:
1,0

1,2 gbr:
0,35

0,38

0,67

9
4
9
5

ter:
0,65

4

De eerste kolom in tabel 6.2 geeft de codes die in MARKAL gebruikt worden
voor de optie, inv.cost zijn de investeringskosten gedeeld door de jaarlijkse
energievraag van de woning (21,4 GJ in het geval van de kleine nieuwbouwwoning). ’FIXOM’ zijn de jaarlijkse onderhoudskosten (in het algemeen 4% van
de investering verondersteld), gbs, elc, sol, lth zijn de aandelen van respectievelijk gas voor kleinverbruikrs, elektriciteit, zonne-energie en lage temperatuurwarmte in de totaal te leveren energie, csv is de bespaarde energie; isolatie
wordt in MARKAL gemodelleerd als ware het een optie die energie ’levert’
zonder input (behalve in het geval van warmteterugwinning die wel een
bepaalde hoeveelheid (elektrische) energie gebruikt). Dus in bij de optie R2F,
bijvoorbeeld, wordt 0,07-de deel van de totale voor de woning benodigde
warmte (21,4 G J) ’geleverd’ door de isolatie. ’lire’ tenslotte is de levensduur
van het apparaat uitgedrukt in aantal perioden van 5 jaar (de levensduur van
de elektrische warmtepomp bijvoorbeeld wordt op 3 x 5 = 15 jaar verondersteld).
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Wat betretì deze levensduur is een extxa opmerking op zijn plaats betreffende
de opties met extra isolatie (HR-keteI,absorptie warmtepomp, de elektrische
warmtepomp en de solar pond residence). De levensduur van isolatie is in het
algemeen gelijk aan de levensduur van de woning; hier 45 jaar verondersteld.
De levensduur van de verwarmingsopties zijn in het algemeen veel kor~er.
Probleem wordt dan het betekenen van de juiste investeringskostan. Dit wordt
opgevangen door er van uit te gaan dat de verwarrningsoptie een aantal keren
wordt vervangen gedurende de levensduur van de isolatie. Bij het temgrekenen van deze investering wordt inflatiecorrectie toegepast. Men gaat in MARKAL uit van een discontovoet van 5%.

ó.2,2 Warmte voor warmtapwater
Een belangrijk gegeven van de KEMA-warmtepomp is dat deze ook warmte
voor warrntapwater levert. De warmte~rraag voor warmtapwater is samengebracht in een aparte sector binnen MARKAL. In de sector warmtapwater is
geen onderverdeling gemaakt voor de verschillende soorten huizen. Men gaat
er van uit dat de vraag naar warmte voor warmtapwater in alle soorten
woningen gelijk is, namelijk 6,3 GJ. MARKAL heeft weer een aantal opties tot
zijn beschikking om aan deze vraag te voldoen. Deze zijn samengevat in tabel
6.3.

Tabel 6.3 Overzicht van de technieken voor de produktie van warmte voor warmtapwater in
MARKAL [11]
EFF

Code Omschrijving

invcost FIXOM

gbs

elc

csv

lire

R3B

gas boiler

0,45-0,50 101

7,11

1,0

3

R3C

combi-boiler

0,55-0,60 158

7,11

1,0

3

R3Y

Elektrische boiler

0,65

316

4,74

1,0

4

R3S

EWP-boiler

1,5"

330

9,48

1,0

3

R3G

Solar + gas boiler

R3E

Solar + elek. boiler

0,45-0,55 417
1,0

474

15,0
12,64

0,5
0,5

0,5

4

0,5

4

Het rendement is kleiner dan dat van de warmtepompboiler in het geïntegreerde systeem
van de KEMA. Dit komt doordat dit een boiler is die alleen gebruik maakt van nachtstroom, hierdoor zijn de stilstandsverliezen van dit apparaat groter.
De twee opties die vanuit een andere sector ook warmte leveren aan de sector
warmwater, zoals de KEMA-warmtepomp uit de sector verwarming van de
kleine nieuwboux~voningen en de optie ’cooling recovery’ (een combinatie
van een koelkast met een warrntapwatervoorziening, waarin de warmte die
vrijkomt bij het koeIproces wordt gebruikt voor het verwarmen van warmtapwater), zijn niet in de tabel opgenomen. Deze opties zijn ingedee]d in respectievelijk de energiedienst ruimteverwarming voor kleine nieuwbouwwoningen
en de energiedienst koeling.
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WTW
Kom~ressie

Zonnewarrnte

Figuur 6.4 Sector warmtapwater. (I) is warmte van de sector ruimteverwarrnng voor kleine nieuwbouwwoningen

6.3 De KEMA-warmtepomp in MARKAL
De KEMA-warmtepomp kan door MARKAL in de nieuwbouwwoningen ingezet
worden ín combinatie met drie isolatieniveaus. Gevolg van een groter isolatieniveau is echter dat het aandee| energie dat nodig is voor warmtapwaterverwarming in de totale energie groter wordt. Wanneer we ons daarbij realiseren
dat de energie voor warmtapwater door een warmtepomp met een lagere SPF
wordt gewonnen dan de warmte voor de binnenverwarming dan zien we dat
de totale SPF van het systeem omlaag zal gaan. We houden dan alleen
rekening met de verslechtering van de totale SPF door een groter aandeel van
de warmwaterbereiding in de totale energievraag.
De energievraag met medium isolatie is:
Qv- (1 - csv) = 21,4. (1 - 0,114) = 18,95 [GJ/jr]
De systeem-SPF ligt dan tussen de 3,4 (nu) en 3,9 (2040)
De energievraag met zware isolatie is:
Qv. (1 - csv) = 21,4. (1 - 0,38) = 13,3 [GJ/jr]
De systeem-SPF ligt dan tussen 3,2 (nu) en 3,7 (2040).
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Tabel 6.4 Kosten en rendement van de kema-warmtepomp in MARK.AL
geen extra isolatie
(R2S)

medium isolatie
(22~I)

zware isolatie
(R2T)

3,5 -~ 4,0

3,4 -~ 3,9

3,2 -~ 3,7

SPF
Warmtevraag

21,4+6,3+0 GJ 19,0+6,3+2,4 GJ 13,3+6,3+8,1 GJ

(Q~, + O~~, + Q~s0
investeringskosten

f 8500

f 8500

f 8500

investering per GJ

f 307

f 307

f 307

FIXOM (4% van
lnv. per G J)

f

lnverstering
inkl. isolatie

f 307

12,30

f

12,30

f 577*

f

12,30

f 720"*

voor de isolatie worden geen onderhoudskosten verondersteld
Deze investeringen zijn berekend voor een periode van 45 jaar als
gevolg van de vemderstelde levensduur van de isolatie
Door wijzigingen in deze variabelen zullen de in de volgende hoofdstukken
beschreven gevoeligheidsanalyses gerealiseerd worden.
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7. DE GEVOELIGHEIDSANALYSES MET DE
KEMA-WARMTEPOMP IN MARKAL
Bij eerdere run’s in MARKAL bleek de in het vorige hoofdstuk beschreven
warmtepomp in het GO-scenario niet interessant. Dat wil zeggen hij werd door
MARKAL niet ingezet voor de verwarming van kleine nieuwbouwwoningen.
Omdat de waarden die voor een bepaalde techniek in MARKAL ingevoerd
worden erg onzeker zijn, is het interessant om te kijken wat het effect is van
een eventuele wijziging van een of meerdere van deze parameters voor een
bepaalde techniek. Een dergelijke verandering van de parameters wordt een
gevoeligheidsanalyse genoemd. Deze gevoeligheidsanalyse geeft zowel informatie over de betreffende optie als ook over de kostenminimalisatie die in
MARKAL wordt bereikt.
Het doel van de gevoeligheidsanalyse is dan ook samen te vatten in de
volgende 5 punten:
¯ Hoe robuust is de optie in MARKAL dat wil zeggen hoe groot is de invloed
van de parameters die aan de techniek worden meegegeven op de inzet
van de techniek.
¯ Welke veranderingen treden er op in de inzet van de andere technieken
die dezelfde energiedienst kunnen leveren.
¯ Voor" welke parameters is de opt~e het meest gevoelig. Dit zou eventueel
een aanwijzing kunnen zijn voor de richting van het te volgen beleid.
¯ Treden er bepaalde synergetische effecten op; worden bepaalde opties
interessanter op het moment dat ook de warmtepomp interessanter wordt.
¯ Hoe gevoelig is de rest van het systeem. Hoe richt MARKAL het systeem
in als gevolg van de wijziging in de parameters van de warmtepomp. Hoe
komt hij aan de elektriciteit, welke opties voor ruimteverwarmingen verdwijnen als gevolg van een grotere inzet van warmtepompen.
Er worden twee gevoeligheidsanalyses op de warmtepomp uitgevoerd; één
waarbij een aanpassing van de kostprijs plaatsvindt en één met een aanpassing van het rendement. De onderbouwing van de getallen van beide analyses
vindt plaats op basis van reëel te verwachten ontwikkelingen.

7.1 Kostprijs verlaging
Zoals ook al uit de vorige hoofdstukken bleek, is de prijs van de warmtepomp
vaak een belemmering voor de inzet van het apparaat. Een eerste zinnige
analyse met de warmtepomp in MARKAL lijkt dan ook het verlagen van de
veronderstelde investeringskosten in MARKAL (f 8500,-).
Besparingen op de kostprijs kunnen op de volgende 2 manieren gerealiseerd
worden:
¯ besparing door kleinere configuratie bij combinatie met isolatie;
¯ besparing door het achterwege laten van de gasaansluiting;
¯ besparing door afwezigheid van een rookgasafvoer.
Er wordt in deze gevoeligheidsanalyse dus uitgegaan van een goedkope machine
(massaproduktie), geïnstalleerd in een all-electric nieuwbouwwoning.
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7.1.1 Prijs van kleÌnere configuraties
De invloed van de configuratiegmotte is interessant om te bekijken daar de
warmtepomp door MARK, AL ook gecombineerd kan worden met extra isolatie.
Door de extra isolatie vermindert de warmtevraag van de woning, waardoor
met een warmtepomp met een kleiner vermogen volstaan kan worden.
IEr is simpelweg aangenomen dat het maximaal te installeren thermisch
vermogen evenredig met de jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming
afneemt. Deze aanname, is voor een ruwe schatting voldoende. De volgende
stap is het doen van een schatting van de afhankelijkheid tussen de prijs en
de kapaciteit. Hiertoe is eerst een onderverdeling gemaakt van de verschillende onderdelen in de betreffende warmtepomp om vervolgens mede afgaande
op inforruatie van de ontwerper van de warmtepomp een onderverdeling te
maken van de prijs (tabel 8.1),
Tabel 7.1 Uitsplitsing van de kosten voor de KEMA warmtepomp naar onderdelen [gulden]

Elek. bijverwarming 1 kWe
Vermogenssturing 1,5 kWe
Warruteterugwinunit
Ventilatoren
EWP 1,3 kWe
Filter
Ontdooi-installatie
Condensaatafvoer
Koelvloeistof
Frequentie omvormer 1,3 kWe
Warmwater-EWP 0,1 kWe
Opslag (3001 >)
Regel-elektronica
Leidingen
Installatie
Totaal

totaal

vast

variabel

100
100
700

100
100
600

0
0
100

2700

1000

1700

1000
1400
800
500
200
1000

1000
1400
800
500
200
1000

0
0
0
0
0
0

8500

6700

1800

De kosten voor de KEMA-warmtepomp kunnen onderverdeeld worden in
kosten die onafhankelijk zijn van de kapaciteit en kosten die wèl afhankelijk
zijn van de kapaciteit. Samenvattend kan voor de prijs van het warmtepompsysteem als functie van het elektrisch vermogen geschreven worden:

Iwp= f 6.700,00+ f. 1.200,00. Pe

(1)

Met P~ in kWe.
Gebruik van deze formule en de veronderstelling dat het ge’installeerde vermogen lineair verloopt ruet de jaarlijkse warrutevraag resulteert in de volgende
investeringen voor de diverse warmtepompsystemen (de kosten voor de
isolatie zijn nog niet meegeteld):
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Tabel 7.2 lnuestering naar isolatieniveau

Normale isolatie
Medium isolatie
Zware isolatie

Q per jaar

Pe

Investering

[G J1

[kWl

[fl

1,5
1,35
0,94

8500
8300
7800

21,4
19,0
13,4

7.1.2 De Gasloze woning
Voor het betekenen van de besparing door het achterwege laten van een
gasaansluiting is uitgegaan van de cijfers die in het rappor~ ’evaluatiestudie
gasloze woning’ [12] van de KEI~~k worden genoemd. De in dit verslag
berekende kosten voor de diverse aansluitwaarden zijn in een grafiek uitgezet
en vervolgens door lineaire regressie geïnterpoleerd. Op deze wijze zijn de
kosten van tussenliggende aansluitwaarden bepaald.

3,500
3,000
2,500
2,000

500
0

0

Aansluitwaarde woning (kVA)

Figuur 7.1 Kosten van de elektriciteitsaansluiting als functie van de aansluitwaarde, afgeleid uit [12]
De aansluitwaarde van de woning kan bepaald worden uit het jaarlijkse
elektrische energiegebruik van de woning met behulp van de methode uit het
VDEN-handboek [14]. In dit boek wordt gebruik gemaakt van de volgende
formule:

met:
Bm~x
V
en 6

ECN-I--92-004

=De aansluitwaarde [kVA]
= Het jaarlijks gebruik [kWh]
= Empirisch te bepalen coë[ficìënten
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De KEMA warmtepomp levert zowel warmte voor ruimteverwarming als voor
warmtapwater. Het elektriciteitsverbmik van dit systeem is bekend. Het overige e]ektriciteitsgebruik van de woning met de KEMA warmtepomp kan
geschat worden met behulp van de gegevens uit het BEK [13].
Het BEK-rappor~ bevat gegevens betreffende het gemiddelde elektriciteitsgebrulk van een huishouden in Nederland. Omdat echter de woning met de
KEMA warmtepomp elektrisch kookt, en omdat de warmwaterverwarming en
de ventilatie in het elektriciteitsverbruik van de KEMA-warmtepomp zijn
inbegrepen moeten op dit gemiddelde een aantal correcties uitgevoerd. De
waarden zijn afkomstig uit BEK ’90 (tabel 3.1 en tabel 3.3).
Tabel 7.3 Afleiding van het gemiddlede elektriciteitsverbruik voor een woning met KEMA warmtepomp [13]
Gemiddeld elektricitetisverbruik per huishouden per jaar
af elektrische warmwaterverwarming
af binnehuisklimaat
bij elektrisch koken
Totaal

2814 kWh
- 276 kWh
- 265 kWh
394 kWh
2667 kWh

Het totaal is dus het elektriciteitsverbruik van de woning met een KEMA
warmtepomp exklusief het verbruik van de warmtepomp zelf. Het het totale
elek~rische energieverbruik per isolatie-niveau kan nu berekend worden (zie
tabel 7.4).
Tabel 7.4 Vraag naar elektrische energie per isolatieniveau (~cl. ventilatoren, warmtapwater, bijverwarming)
Warmtevraag
21,4 GJ
19,0 GJ
13,3 GJ

Uittabel7.3
IkWhl

Ele~rische warmtepomp
[kWhI

Totaal
[kWh]

2667
2667
2667

718
636
441

3385
3303
3108

De elektrische bijverwarming, de warmtapwaterverwarming en de ventilatoren
zijn in de tabel buiten beschouwing gelaten omdat ze bijna continu aanstaan.
Bij de uit het verbmik berekende aansluitwaarde wordt hiervoor later ] ,1 kVA
opgeteld. Voor de empirische constanten en B zijn de waarden aangehouden
die in het VDEN-handboek worden aangehouden voor een woning waarin
elektrisch gekookt wordt:

=0,30 x 10-3
=0,08
Voor de kosten voor aansluiting van een woning met gas en elektriciteitsaansluiting wordt uitgegaan van de waarden uit het rappor~ ’evaluatiestudie
gasloze woning’ [12]. Voor een gasaansluiting wordt hierin f 1955,- gerekend
en voor de elektriciteitsaansluiting f 1250,-.
Voor kostenvoordelen van de all electric woning leverde dit uiteindelijk de
volgende waarden:
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Tabel 7.5 Kostenvoordeeldoora[wezigheidgasnet
Warmtevraag

Aansluitwaarde
[kVAl

Kosten E-net
[fl

Ko~envoordeel
[fl

7,2
7,1
6,9

2272
2262
2240

933
943
965

21,4 GJ
19,0 GJ
13,3 GJ

Er is geen rekening gehouden met het feit dat op elektrisch gekookt moet
worden en met het feit dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor het elektriciteitsnet van de aew-woning lager zijn dan de onderhoudskosten van het gas
én elektriciteitsnet van de woning met gasaansluiting.

7.1.3 Afwezigheid rookgasafvoer
Het feit dat voor de warmtepomp geen schoorsteen nodig is heeft levert ook
een kostenvoordeel op ten opzichte van de andere verwarmingsopties in
MARKAL. Voor de prijs van de rookgasafvoer voor een gas -cv-ketel is een
prijs van í 750,- gehanteerd.

7.1.4 Markal-invoer
Tabel 7.6 Overzicht waarden kostprijsanalyse
geen extra isolatie medium isolatie
(R2S)
(R2U)
SPF
Warrntevraag
(Qrv+Qww+Qisl)
vermogen (Pr~+Pww)

zware isolatie
(R2T)

3,5 --~ 4,0
3,4 -~ 3,9
3,2 -~ 3,7
21,4+6,3+0 GJ 19,0+6,3+2,4 GJ 13,3+6,3+8,4 GJ
1,5+0,1 kW

1,33+0,1 kW

0,95+0,1 kW

investeringskosten
al: gasnet
af rookgasafvoer

f 8500,00
i: 933,00
f 750,00

f 8290,00
f 943,00
f 750,00

f 7815,00
l: 965,00
f 750,00

investeringen

f 6817,00

f 6597,00

f 6100,00

f
f
f

f
f
f

investering per GJ
f
FIXOM (4%)
f
Investering incl. isolatie f

246,00
9,90
246,00

238,00
9,60
461,00

220,00
8,80
573,00

De uitgangspunten voor de berekeningen zijn samengevat in tabel 7.6. Voor
het rendement zijn de waarden in 2000 en 2040 gegeven. MARKAL interpoleert lineair tussen deze twee waarden.

7.1.5 Resultaten van de kostprijsverlaging
Voor de bovenbeschreven nieuwe parameters voor de KEMA-warmtepomp is
het programma opnieuw gedraaid. De resultaten van deze nieuwe run en van
de oorspronkelijke run zijn ingelezen in spreadsheets en op deze wijze zijn de
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verschillen tussen beide berekend. Dus in de grafieken staat het verschil
tussen energieproduktie door een bepaalde optie in het geval dat de investeringskosten van de KEMA-warmtepomp lager worden verondersteld en de
energieproduktie door dezelfde optie voor het geval dat de voor de warmtepomp de oorspronkelijke kostprijs wordt verondersteld. In de grafieken duidt
een staaf in het bovenste gedeelte van de grafiek een toename van dit verschil
aan en een staaf in het onderste gedeelte een afname.

25

60%

70%

80%

85%

Figuur 7.2 Verloop van de totale warmteproduktie voor ruimteverwarming
door de KEMA-warmtepomp voor diverse C02-redactiedoelstellingen in het GOz (links) en GOk-scenario (rechts)

400

20O

Figuur 7.3 Verandering in de warmtelevering in de energiedienst ruimteverwarming voor kleine nieuwbouwwoningen ten gevolge van de
kostprijsreductie van de KEMA-warmtepomp in het GOz (links) en
OOk-scenario (rechts)
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Figuur 7.4 Verandering in de warmtelevering in de energiedienst warrntapwater als gevolg van de kostprijsreductie van de KEMA-warmtepomp in het GOz (links) en GOk-scenario (rechts)
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Figuur 7.5 Wijzigingen binnen de elektriciteitsmarkt ten gevolge van de kostprijsreductie van de KEMA-warmtepomp in het GOz (links) en
GOk-scenario (rechts)
Door de verlaging van de investeringskosten wordt de KEMA-warmtepomp
met name in het scenario zonder kernenergie al bij heel lage CO2-reductiedoelstellingen ingezet. Van de 1200 PJ benodigde warmte voor ruimteverwarming voor kleine nieuwbouwwoningen levert de KEMA-warmtepomp ongeveer 500 PJ. De maximale penetratie van de warmtepomp kan afgeleid
worden uit figuur 7.2 en is ongeveer 50%. Dat de KKMA-warmtepomp het in
het scenario zonder kernenergie beter doet dan in het scenario met kemenergie is als volgt te ve~klaren:
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Figuur 7.6 Verandering in de wijze van elektriciteítsproduktie ten gevolge
van de kostprijsreductie van de KEMA-warmtepomp in het GOz
(links) en GC)k-scenario (rechts)
Het enige verschil tussen de variant met en zonder kernenergie is dat MARKAL
in de variant met kemenergie één optie meer heeft om te kiezen, namelijk
kernenergie. Wanneer MARKAL beide systemen optimaliseert naar minimale
kosten zullen de kosten voor de kemenergievariant altijd minstens gelijk of
lager zijn dan de kosten voor de variant zonder kemenergie. Aan de andere
kant verlaagt kemenergie alleen de bij elektriciteitsproduktie de CO2 uitstoot.
Dit kan de concurrentie-positie verbeteren van elektriciteitsgebruikende opties
zoals elektrische warmtepompen of elektrische auto’s ten opzichte van alternatieven die fossiele brandstoffen gebruiken. Elektrische opties kunnen het
dus beter doen in scenario’s met kemenergie, ondanks de lagere totaalkosten
van C02-reductie. In het geval van de KEMA-warmtepomp gaat dit laatste
echter niet op. Een voorbeeld van een techniek die het in de kemvariant beter
doet dan in Òe variant zonder kemenergie is de elektrische auto. Wat bij deze
optie waarschijnlijk ook een belangrijke rol speelt is het feit dat deze auto voor
een belangrijk deel met nachtstroom wordt opgeladen.
Bij de warmtapwaterverwarming blijkt de KEMA-warmtepomp voornamelijk
een concurrent van de zonneboiler met elektrische bijstook (solar÷electric) en
de gas-geiser (gas heater). In de sector ruimteverwarming wordt de warmtepomp ingezet ten koste van met name de HR-ketel met extra isolatie maar ook
(vooral bij de hogere COz reductiedoelstellingen) de HR-ketel zonder extra
isolatie.
Door de extra inzet van een elektrisch aangedreven verwarmingsoptie neemt
de elektriciteitsvraag geleidelijk toe met het te bereiken CO2-reductie-percentage. Gedeeltelijk wordt deze toename gecompenseerd door extra besparingen binnen de sectoren. De elektrische energie die dan nog nodig is wordt
geproduceerd door nieuwe elektriciteitscentrales. Er is echter weinig lijn te
halen uit de gebruikte technieken voor elektriciteitsproduktie in de diverse
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7.2 Aanpassing van het rendement
Een tweede gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd met een aangepast rendement. Een hoger rendement is te anticiperen op grond van [2], waarin een
warmtepomp beschreven staat met een aanzienlijk hoger rendement dan de
warmtepomp die in het KEMA-systeem wordt gebruikt. De betreffende warmtepomp is reeds beschreven in hoofdstuk 3.

7.2.1 Berekening van het nieuwe rendement
Wanneer dit nieuw model warmtepomp (COP=6 bij 10/50°C) ingezet wordt in
het KEMA-systeem, kan een veel hoger rendement gerealiseerd worden. Een
SPF van 7,0 voor het ruimteverwarmingsgedeelte is dan haalbaar. De SPF is
bepaald met behulp van de uitsplitsing zoals die in hoofdstuk 5 is gemaakt
voor het KEMA-systeem.
Uitgaande van de 2 bedrijfstoestanden die in het KEMA-rapport zijn uitgewerkt
is de gutegrad van de oorspronkelijke warmtepomp bepaald. Uit de berekeo
ningen blijkt dat deze gemiddeld ongeveer 0,26 is. De gutegrad van de
Theyse-warmtepomp is 0,74. De COP van de Theyse-warmtepomp bij twee
gegeven temperaturen is dus 2,8x beter dan de oorspronkelijk warmtepomp.
Bij benadering kan verondersteld worden dat de SPF van de Theyse -warmtepomp 2,8x beter is dan die van de oorspronkelijke warmtepomp. De SPF van
de Theyse-warmtepomp komt dan in deze configuratie op: 2,8 x 4,0 = 11,2
(Voor verantwoording van waarde 4,0 zie tabel 5.3). Door deze waarde weer
toe te passen tabel 5.3 in combinatie met een rendement van 2,5 i.p.v. 2.1
voor de warmwater-warmtepomp kan de totale SPF voor het hele systeem
afgeleid worden. Die wordt dan 5,0 wanneer geen extra isolatie wordt aangebracht.

7.2.2 De investeringskosten
De prijs van deze configuratie is moeilijk in te schatten daar:
¯ een nieuwe gecompliceerdere technologie wordt toegepast;
¯ het elektrisch vermogen van de warmtepomp weer kleiner kan zijn;
¯ het elektrische vermogen van de warmtepomp kleiner wordt waardoor
ook het net weer goedkoper kan worden uitgevoerd.
Op grond van bovenstaande overwegingen zijn investeringskosten van
f 8500,o voor de warmtepomp aangehouden (gelijk aan de investeringskosten
in het oorspronkelijke scenario dus). Dit geeft ook de mogelijkheid om
uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen of een kostprijsverlaging dan wel een
rendementsverhoging het meeste effect heeft op de inzet van de elektrische
warmtepomp. De parameters voor deze gevoeligheidsanalyse zijn samengevat in tabel 7.7.
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Tabel 7.7 Overzicht waarden de analyse met rendementsverlaging
geen extra isolatie medium isolatie
(R2S)
/~2U)
SPF
Warmtevraag
(Qrv+Qww+Qisl)
vermogen (Pw+Pw~v)
Investeringskosten
Investering per GJ
FIXOM (4%)
Investering incl.
isolatie

zware isolatie
/~2T)

3,5 --~ 5,0
3,4 --~ 4,6
3,2 -~ 4,3
21,4+6,3+0 GJ 19,0+6,3+2,4 GJ 13,3+6,3+8,1 GJ
1,5+0,1 kW
f 8500,00
f 307,00
f
12,20
f 307,00

1,5"+0,1 kW

1,5"+0,1 kW

f 8500,00
f 307,00
f
12,20
f 307,00

f 8500,00
f 307,00
f
12,20
f 307,00

De mogelijkheid om door het installeren van een warmtepomp met een
lager vermogen een extra besparing op de kostprijs te realiseren wordt
hier niet beschouwd

7.2.3 Resultaten van de rendementsverbetering
[PJ/jaa~]

2O

Iï
//i/ /
~o ............................... i....,!..z ..........................
//~
i/I
i/~
i//_
:.:....,, ..............................
// /

Figuur 7.7 Verloop van de warmteproduktie voor ruimteverwarming voor de
diverse C02-reductiedoelstellingen in het GOz- (links) en GOk-scenario (rechts)
Geconstateerd kan worden dat door de veronderstelde rendementsverbetering
van de KEMA-warmtepomp in het GO:scenario bij hogere CO2-reductie-percentages (70-85%) de KEMA-warmtepomp meer ingezet. Ook blijkt dat door
het rendementsverbetering van de warmtepomp het gebruik van de elektrische warmtepomp-boiler wordt vergroot. De penetratie van de KEMA-warmtepomp is groter in het GOk-scenario dan in het GOz-scenario en bedraagt
maximaal ongeveer 50%. Van de 1200 PJ warmte voor ruimteverwarming
voor nieuwbouwwoningen die over de 40 jaar nodig zijn, wordt ongeveer
400 PJ gepmduceerd door de KEMA-warmtepomp.
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Het gebruik van de zonneboiler met elektrische bijverwarming (solar+electric)
neemt bij iedere stap extra CO2-reductie meer af, in geval van 85% CO2-reductie doelstelling verdwijnt ook een deel van de ingezette zonneboilers met
gas bijstook (solar+gas).

400

Figuur 7.8 Wijzigingen in de warmtelevering in de energiedienst ruimteverwarming voor kleine nieuwbouwwoningen ten gevolge van een
rendementsverbetering in het GOz- (links) en GOk-scenario
(rechts)
[PJI40 ja.~r]

[PJ/4Ojaarj

IO0

1 oo ....................................................................

Figuur 7.9 Wijzigingenindewarmteleveringvoorwarmtapwatertengevolge
van een rendementsverbetering van de KEMA-warmtepomp in
het GOz. (links) en GOk-scenar~o (rechts)
De situatie in de sector ruimteverwarming is minder ingewikkeld: gelijktijdig
met een grotere inzet van de KEMA-wanntepomp vindt een ven’nindering van
de inzet van met name de HR-ketel met isolatie maar ook van de gewone
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HR-ketel plaats. In het scenario met kemenergie wordt de combi-warmtepomp
van KEMA pas bij CO2-reductie doelstellingen van 80% of 85% ingezet. In het
80% scenario daalt het aandeel van de elektrisehe boiler in de warmwaterverwarming. Er wordt hier meer warmte opgewekt door de elektrische warmtepomp.

1 O0

[~WKK

[ì]PV

{7] TO~I e~ergy EI Wlqd

Figuur 7.10 Wijziging in de wijze van elektriciteitsproduktie als gevolg van de
rendementsverbetering van de KEMA-warmtepomp in het GOz(links) en OOk-scenario (rechts)

30
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20

0

-20
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Figuur 7.1 1 Wijzigingen in de elektriciteitsmarkt als gevolg van een rendementsverbetering in het GOz- (links) en GOk-scenario (rechts)
Door de inzet van de KEMA-warmtepomp neemt het elektriciteitsgebruik toe.
In het scenario met kemenergie wordt ongeveer 2/3 van deze extra benodigde
elektrische energie gecompenseerd door een kleinere inzet van de zonneboiler
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met elektrische bijstook (solar+electric) bij de warmwatervoorziening. In de
sector ruimteverwarming voor nieuwbouwwoningen wordt verder geen elektriciteit bespaard (dat kan ook niet want er zit geen andere optie voor elektrische
verwarming in deze sector). De overige benodigde elektrische energie wordt
voor 50% bijgeproduceerd. De rest komt ergens anders vandaan (import?)

7.3 Conclusies met betrekking tot de
gevoeligheidsanalyses
Wanneer de twee gevoeligheidsanalyses met elkaar vergeleken worden dan is
de belangrijkste conclusie die daaruit voortkomt dat het verlagen van de
kostprijs van de warmtepomp met 20% een grotere invloed heeft op de inzet
van het apparaat dan het verhogen van het rendement met 20%. Tevens doet
de KEMA-warmtepomp het beter in het scenario zonder kemenergie dan in
het scenario met kemenergie.
Wanneer gekeken wordt naar de technieken die verdwijnen in de scenario’s
waar de elektrische warmtepomp meer wordt ingezet dan blijkt dat de HR-ketel en de HR-ketel met extra isolatie minder worden ingezet voor de ruimteverwarming. In de sector warmwater vindt een geringere inzet van de zonneboiler
met elektrische bijstook plaats bij een rendementsverbetering van de warmtepomp. Bij kostprijsverlaging is de KEMA-warmtepomp tevens een concurrent
van de gas-geiser.
In beide gevoeligheidsanalysen (kostprijsverlaging en rendementsverhoging)
neemt de elektriciteitsvraag door een grotere inzet van de elektrische warmtepomp toe. MARKAL blijkt de extra elektriciteitsvraag als gevolg van de inzet
van de elektrische warmtepomp voor een aanzienlijk deel te kunnen compenseren binnen de sector residential en commercial (respectievelijk ongeveer
1/3 en 2/3 deel voor de kostprijs- en rendementsstudie). Een verklaring
hiervoor is dat de besparingsmogelijkheden hiervoor binnen MARKAL goed
uitgewerkt zijn; MARKAL kan kiezen uit een aanzienlijke hoeveelheid moge~
lijkheden (spaarlampen etc.). De overige elektriciteit moet geïmporteerd of
geproduceerd worden. De grotere elektriciteitsvraag wordt voornamelijk geproduceerd. Elektriciteit uit overige neemt in het algemeen zelfs af. Er valt
weinig lijn te ontdekken in de wijze waarop MARKAL de elektriciteit produceert
daar de methode sterk verschilt van scenario tot scenario en van case tot case.
Markal geeft in de resultaten de groot~e van de totale kosten voor het voorzien
in de totale energiebehoefte van Nederland voor de periode waarbinnen
MARKAL optimaliseer~.
Uit figuur 7.12 blijkt dat de grootste kostenbesparingen mogelijk zijn in het
scenario zonder kemener9ie. Verder blijkt dat uit een kostprijsverlaging van
20% uiteindelijk een ongeveer 8 keer grotere kostenbesparing te halen is dan
uit een rendementsverbetering met 20%. Het uitgezette verschil in systeemkosten in de bovenstaande figuur is het beste te interpreteren als de maximaal
te spenderen gelden aan R&D (ten behoeve van kostprijsverlaging respectievelijk rendementsverbetering) om uiteindelijk quitte te spelen.
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miljoenen guldens
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Figuur 7.12 Besparingen op de totale verdlsconteerde systeemkosten over 40
jaar voor de diverse CO2 reductie-doelstellingen door de kostprijsvermindering en de rendementsverbetering
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8. KOELEN MET HET KEMA-SYSTEEM
Bij een onderzoek naar de warmtepompen voor verwarming kom je automatisch ook bij warmtepompen voor koeling terecht. Dit is niet verwonderlijk daar
het grootste toepassingsgebied voor de warmtepomp nog steeds bij de koeling
ligt (denk aan de koelkast). Behalve in diepvrieskisten en koelkasten kunnen
de warmtepompen ook gebruikt worden voor het op aangename temperatuur
houden van woningen tijdens de zomermaanden. In de Verenigde Staten en
Japan is deze toepassing al lang gemeengoed.
Het lijkt in eerste instantie vreemd om, in een studie naar een technologie die
vooral bedoeld is om energie te besparen, aandacht te besteden aan een
mogelijke extra vraag naar energie. Er bestaan echter toch een aantal redenen
om nader op de koelvraag in te gaan.
¯ In de eerste plaats kan een koelvraag een mogelijke grotere inzet van
warmtepompen voor de verwarming van woningen tot gevolg hebben,
doordat, wanneer toch al wordt gekozen voor koeling de extra investering
voor een reversibele warmtepomp (die dus zowel voor koeling als voor
verwarming geschikt is) relatief gering is. Dit geldt met name voor de
KEMA-warmtepomp die, vrij eenvoudig, tegen lage kosten en met behoud van het hoge rendement, omgebouwd kan worden tot een apparaat
¯
dat ook kan koelen
¯ Als tweede reden kan aangevoerd worden dat de energie die aan de
woning wordt onttrokken, voor de verwarming van het warmtapwater kan
worden gebruikt
¯ Ten derde kan de elektriciteitsvraag voor koeling het verloop van de
elektrische belasting over het jaar egaler laten verlopen
¯ Als laatste reden kan nog aangevoerd worden dat in MARKAL nog geen
koelvraag gedefinieerd is. Het kan dus interessant zijn om te kijken naar
de gevolgen van de invoer in MARKAL
Vanwege bovenstaande redenen zal dus een verkennende analyse gedaan
worden van de invloed van de introductie van een koelvraag in MARKAL. De
KEMA-warmtepomp zal binnen deze analyse een belangrijke rol worden
toebedeeld.

8.1 Koeling in MARKAL
In MARKAL zoals het nu is, is nog geen koelvraag voor woningen gedefinieerd.
Dit zal dus eerst moeten gebeuren. Omdat de KEMA-warmtepomp alleen
bedoeld is voor de kleine nieuwbouwwoningen is het reëel om de koelvraag
vooraleerst alleen voor deze sector te definiëneren.
We hebben dus de koelvraag nodig voor de NOVEM-doorzonwoning in een
nederlands klimaat. Een methode voor het betekenen van de koelvraag voor
een woning in een nederlands klimaat is opgenomen in ISSO blad 8 [15]. De
in het blad beschreven methode is uitgewerkt voor de NOVEM doorzonwoning
en verwerkt in een computerprogramma. De uitdraai van het programma en
de uitleg zijn opgenomen in bijlage 2. De berekeningen zijn voor een aantal
waarden van de koelgrens gedaan. De koelgrens is die binnentemperatuur
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waarboven de woning gekoeld wordt. Uit de berekeningen bleek dat de
koelvraag erg afhankelijk is van de bouwmassa en van de aanwezigheid van
zonneschermen. Uit de resultaten blijkt dat deze koelvraag ongeveer 1000
kWth (3,6 G J) per jaar is (zie figuur 8.1 ).
Koelenergie [kWh4aar]
2,000

20

21

22

23
24
25
Gewenste binnentemperatuur[oC]

26

27

Figuur 8.1 Koelvraag als functie van de koelgrens voor de NOVEM-doorzonwoning
Uitgaande van deze waarde voor de koelvraag per woning voor de NOVEMwoning kan de totale koelvraag uitgerekend worden voor de sector kleine
nieuwbouwwoningen binnen MARKAL, door deze koelvraag te vermenigvuldigen met het totaal aantal woningen in deze sector. Dit kan voor ieder periode
in MARKAL gedaan worden.
Tabel 8.1
Periode

Verloop van de totalejaarlijkse koelvraag voor nieuwbouwwoning
in MARKAL
jaar

aantal nieuwbouwwoningen
(cumulatief)

koelvraag
[P J/jaar]

1

2000

4,44 ¯ 105

1,6

2

2005

7,76.105

2,8

4

2015

1,35.105

4,7

5

2020

15,8.105

5,7

7

2030

20,3.105

7,3

9

2040

23,8.105

8,6

Ook de verdeling van de koelvraag volgt uit de resultaten die door het
computerprogramma gegeven worden.
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Tabel 8.2 Verdeling van dejaarlijkse koelvraag naar periode van hetjaar (zie
tabel 6. l)
WD

Winterdag

0

WN

Wintemacht

0

SD

Zomerdag

0,794

SN

Zomemacht

0,014

1D

Lente/heffst-dag

0,192

IN

Lente/heffst-nacht

0

8.2 De technieken
Aan de koelwaag die in de vorige paragraaf gedefinieerd is, moet door
MARKAL worden voldaan. Hiervoor worden een aantal technieken ingevoerd
die MARKAL hiervoor kan gebruiken. Dit zijn de KEMA-warmtepomp en een
nog nader te definiëren ’concurrent’ van de KKMA-warmtepomp.

8.2.1 De KEMA-warmtepomp voor koeling
De KEMA-warmtepomp kan op een relatief eenvoudige manier geschikt
worden gemaakt voor koeling door kleppen in het luchtkanaal mee te nemen.
De kleppen kunnen zo ingesteld worden dat de aangezogen buitenlucht
gekoeld wordt. De installatie wordt hierdoor nauwelijks duurder maar de
mogelijkheden worden groter. Het extra voordeel van deze werkwijze ten
opzichte van de gebmikelijke werkwijze (het omdraaien van de richting van
doorstroming van de koelvloeistof) is dat het rendement van de installatie voor
verwarming niet zal afnemen. De investeringskosten van het systeem zullen
nu wel iets hoger liggen ten gevolge van de kleppen en de extra regelapparatuur. Deze extra investeringskosten worden geschat op f 1500,-. De totale
kosten voor de KEMA warmtepomp bedragen dus nu f 10.000,-.
Met de bovenbeschreven aanpassingen levert de KEMA-warmtepomp uiteindelijk drie energiediensten; warmte voor de ruimteverwarming van kleine
nieuwbouwwoningen, warmte voor warmtapwater, koude voor koeling van
kleine nieuwbouwwoningen.
De totale energie die de warmtepomp nu levert is: 21,4 + 6,3 + 3,6 = 31,3 GJ.
De totale investeringskosten per GJ zijn dus nu: f 10.000,-/31,3 = f 319,-.
De onderhoudskosten nemen bedragen weer 4% van de investeringskosten
per G J: f 12,80.
Het rendement van de KEMA-warmtepomp voor koeling is moeilijk exact te
betekenen. Het volgende kan echter opgemerkt worden:
Het rendement van de warmte-terugwinunit zal kleiner zijn door de kleinere temperatuurverschillen tussen de verse en de afgewerkte ventilatielucht bij koel~g.
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¯ De temperaturen over de warmtepomp zijn kleiner, daardoor is het rendement beter.
¯ IEr wordt geen elektrische bijverwarming ingeschakeld die het systeemrendement verslechtert zoals bij verwarming.
¯ Doordat de warmtepomp frequentiegestuurd is, zal het rendement wel
hoger liggen dan dat van vergelijkbare koelapparaten die op de markt
verkrijgbaar zijn en die niet frequentiegestuurd zijn. Voor deze apparaten
ligt het rendement tussen de 2 en 2,5.
Concluderend kan gesteld worden dat het geen slechte aanname is om te
veronderstellen dat het rendement voor koelen van de KEMA warmtepomp
gelijk is aan het rendement voor verwarmen, dus 3,5.
Tabel 8.3 ParametersvoordeKEMA-warmtepompmetkoelmogeliJkheid
geen extra isolatie
SPF

3,5 ~ 4,0

Energielevering (Qrv+Qw~v+Qkoel)

21,4+6,3+3,6 GJ

vermogen (Prv+Pw~+Pkoel)

1,5+0,1 kW

inv.kosten

f 10.000,00

investering per GJ

f 319,00

F~OM

f 12,80

Vooralsnog worden de investeringskosten voor de warrntepompen bij diverse
isolatie-niveaus gelijk verondersteld. Ook wordt geen rekening gehouden met
de besparingen die mogelijk zijn door het weglaten van het gasnet en de
rookgasafvoer.

8.2.2 Andere technieken voor koeling
Het is niet interessant om alleen de KEMA warmtepomp als optie voor koeling
aan MARKAL mee te geven. Als tweede optie is gekozen voor een raammodel
koelapparaat. De gegevens van dit apparaat zijn gebaseerd op informatie van
fabrikanten. Het is dus een systeem dat nu en tegen de hier genoemde prijs in
de handel is. Het kleinste vermogen dat zo te leveren is, is 2 kW. Er wordt
uitgegaan van een apparaat met een koelvermogen van 2 kW. De kosten van
dit apparaat bedragen ongeveer f 2.000,- incl.BTW en excl. installatie.
De investering per GJ is dan: f 2.000,- / 3,6 = f 555,-. De onderhoudskosten
worden weer geschat op 4% van dit bedrag; f 22,-. De SEER van dit apparaat
wordt op 2,5 geschat.
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Tabel 8.4 Parameters voor de raam-airconditioner
Investering (incl. BTW)

f 2.000,00

SEER

2,5

Vermogen

2 kW

Investering per GJ (3,6 GJ per jaar)

f 555,00

Onderhoud per GJ (FIXOM, 4% van investering) f 22,00
De vergelijking tussen deze koeling en koeling met de KEMA-warrntepomp is
eigenlijk niet correct daar het KEMA-systeem het hele huis kan koelen en de
raamairconditioner slechts één kamer. De investeringskosten voor grotere
airconditioners zijn echter veel te hoog (f 10.000), en het is niet te verwachten
dat men in Nederlanders dergelijke sommen geld uit gaat geven voor koeling.
Daarom is voor de bovenbeschreven optie gekozen.

8.3 De resultaten
De hierboven berekende parameters zijn ingevoerd in MARKAL. De simulaties
zijn gedaan voor de varianten met en zonder kernenergie. Het grootste
gedeelte van de koelvraag wordt in de MARKAL simulaties geleverd door de
raam-airconditioner. Slechts bij een CO2-reductie van meer dan 70% in het
scenario mét kern, en bij een CO~-reductie van meer dan 80% in het scenario
zonder kemenergie bleek de KEMA-warmtepomp een wezenlijke bijdrage te
leveren aan de koelvraag. De maximale penetratie in de sector ruimteverwarming is ook hier weer ongeveer 50%. Dus 50% van de warmte voor nieuwbouwwoningen wordt in het uiterste geval door de KEMA-warmtepomp geleverd. Het tijdsverloop van de inzet van de combiwarmtepomp is uitgezet in de
figuur 8.2. Alleen de installatie zonder extra isolatie wordt ingezet.
De belangrijkste concurrent van de KEMA-warmtepomp in de sector ruimteverwarming blijkt net als in de kostprijsvariant weer de HR-ketel (al of niet met
isolatie) te zijn. In de sector warmtapwater wordt de zonneboiler met elektrische bijstook minder ingezet zowel in de variant met, als in de variant zonder
kernenergie. In het 40% en 60%-scenario met kemenergie valt verder op dat
de gewone warmwaterwarmtepomp meer wordt ingezet. Waarschijnlijk realiseert MARKAL hiermee een besparing op de elektrische energie die nodig is
voor de airconditioning.
Voor het aandrijven van de airconditioning apparatuur is extra elektrische
energie nodig. Weer blijkt MARKAL in de meeste cases verschillende opties in
te zetten. Alleen in de variant zonder kernenergie heeft MARKAL in de cases
tot 80% een voorkeur voor het opwekken met kolencentrales (bij hogere
CO2-reductie doelstelling voor geavanceerde kolencentrales met CO2 verwijdering, bij doelstellingen groter dan 60% in combinatie met gas). Ook warmte-kracht (WKK) speelt een belangrijke rol. Bij de variant met kemenergie is
de situatie nog minder duidelijk. Ook hier wel een lichte voorkeur voor
kolencentrales. In de 85%-case van de variant zonder kernenergie wordt
zonne-energie ingezet, dit vormt een goed combinatie met koeling daar de
vraag naar koelenergie vooral zomers is, wanneer de elektriciteitsproduktie
door de zonnecellen het grootste is.
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2O

Figuur 8.2 Produktie van warmte voor ruimteverwarming door de KEMAwarmtepomp in het GOz-(links) en GOk-scenario (rechts) na definitie van een koelvraag voor kleine nieuwbouwwoningen in
MARKAL
[PJI40 jaar]
600

[P J/40 jaar]

4DO

2OO

Figuur 8.3 Veranderingen in technieken die worden ingezet voor de verwarming van de nieuwbouwwoningen in het GOz-(links) en GOk-scenario (rechts) na definitie van een koelvraag voor kleine nieuwbouwwoningen in MARKAL

8.4 Conclusie
De bedoeling van de gevoeligheidsanalyse was om een indruk te krijgen wat
de invloed van de definitie van een koelvraag op de resultaten van MARKAL
is. Uit de simulaties blijkt dat de koelvraag door MARKAL zonder problemen
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gerealiseerd kan worden. Voor de benodígde extra elektriciteit maakt MARKAL voornamelijk gebruik van kolencentrales. Alleen in het GOz-scenario bij
85% CO2-reductie wordt de koeling in de zomer gecombineerd met elektriciteitsopwekking door middel van zonneenergie.
[PN40ja~]

-200
III Stadsvar~armin9
[] ZOq+gas

~ Kom~ wp [] Gas bc~ler
[] Elek~’.wp [] EI b~ler

[] 2í~+e~e~t.
[] Cooling

Figuur 8.4 Verandering in de sector warrntapwater in het GOz-(links) en
GOk-scenario (recht.s) na definitie van een koelvraag voor kleine
nieuwbouwwoningen in MARKAL

2o0

-200

[] Tota] enolgy [] Gas konv. [] Koleil kom’ [] Kolen geav

Figuur 8.5 W~jziging in de elektriciteitsproduktie door de extra koelvraag in
het GOz-(links) en GOk-scenario (rechts)
De inzet van de voor koeling aangepaste KEMA-warmtepomp groeit in de
scenario’s bij toenemende CO2-reductie doelstelling, de inzet is echter pas
signifikant bij CO2-reductie doelstellingen groter dan 70%. Bij een toenemende
inzet van de KEMA-warmtepomp wordt ook hier, net als bij de kostprijsverla-
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ging en rendementsverhoging uit hoofdstuk 7, de HR-ketel minder ingezet
voor ruimteverwarming en wordt de zonneboiler met elektrische bijstook
minder ingezet voor het verwarmen van warmtapwater.

9. EEN UITWERKING VAN DE KOSTEN PER
WONING
In de voorgaande hoofdstukken is vooral op macro-economisch niveau naar
de warmtepompen gekeken. Het is nu interessant om ook op een micro-economisch niveau te kijken naar de kosten van de hier gebruikte warrntepomp.
De bedoeling van dit hoofdstuk is om te kijken hoe de aanschaf van een
warmtepomp financieel uitpakt voor een gezin dat een woning bewoont als de
NOVEM-doorzonwoning, en om te kijken welke stimuli er bijvoorbeeld van
overheidswege nodig zijn om de warmtepomp voor dit gezin interessant te
maken, en hoe effectief die stimuli dan zouden zijn in het kader van de
CO2-bestrijding.

9.1 Kostenvergelijking tussen een warmtepomp en
een HR-ketel
9.1.1 lnvesteringskosten
De investeringskosten I worden gespreid over een afschrijvingstermijn van 15
jaren. Gebruikt wordt de methode van de lineaire afschrijving, omdat deze
methode het meest gebruikt wordt bij een aanschaf als deze. Als rentepercenrage wordt gekozen voor 10,4% per jaar [16]. De investeringen kunnen naar
vaste kosten per jaar teruggerekend worden met de volgende formule:

Kiaar:
r
:
I
:
O :
n :

De vaste totale kosten per jaar
Het rentepercentage
De investering
De jaarlijkse onderhoudskosten
De afschrijvingstermijn (in jaren)

Voor de onderhoudskosten wordt verondersteld dat deze 4% van de investeringskosten bedragen, een percentage dat in MARKAL ook vaak gebruikt
wordt om de onderhoudskosten van diverse verwarmingsopties te bepalen.
Voor de afschrijvingstermijn is 15 jaar aangehouden; de levensduur van het
apparaat. Vullen we deze waarden in in formule 1 dan krijgen we:
Kj~r= 0,112.1+ 0,04. I
Er wordt bij de berekeningen uitgegaan van de warmtepomp die in MARKAL
het meest interessant is; de warmtepomp zonder extra isolatie in een woning
met alleen een gasaansluiting. De warmtepomp wordt vergeleken met een
HR-ketel, omdat dit in MARKAL de concurrerende optie ten opzichte van de
warmtepomp is. Merk op dat uitgegaan wordt van een huis dat in eerste
instantie geen gasaansluiting heeft. De aansluitkosten voor het gasnet komen
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er dus in het geval van de HR-ketel extra bij. Tevens wordt er van uit gegaan
dat in de woning met de warmtepomp elektrisch wordt gekookt en dat in de
woning met de HR-ketel op gas wordt gekookt. Bij de HR-ketel wordt uitgegaan van radiatorverwarming, b~j de warmtepomp van luchtver~arming. Dit
onderscheid is gemaakt omdat dit de gangbare combinaties zijn. De warmtepomp heeft uit energetisch oogpunt behoefte aan een lage-temperatuur systeem, de HR-ketel aan een hoge-temperatuur systeem. De investeringskosten
voor ruimte- en tapwaterverwarming zijn afkomstig uit [11]. Voor de verwarming van het warmtapwater wordt de HR-kete! uitgevoerd als combi. Door
onder andere de stilstandsverliezen is het rendement van het gedeelte voor
warmtapwatervoorziening lager: 55%.
Tabel 9.1 Opsplitsing van de kosten voor de warmtepomp en de HR-ketel
Warrntepomp
Aanschaf
verhoogde aansluitwaarde
Luchtverwarming
Verschil elektrische koken
Installatie
Totaal

[fl

HR-ketel

[fl

8500

Aanschaf

3400

200
1500
200
1000
11400

Gasaansluiting

900

Radiatorverwarming
Rookgasafvoer

2500
750

Installatie

1500

Totaal

9050

Merk op dat de kosten voor de gasaansluiting hier lager verondersteld zijn dan
in hoofdstuk 7, daar deze f 900,- de kosten zijn die het gasbedrijf gemiddeld
aan de gebruiker in rekening brengt. De f 1250,- uit hoofdstuk 7 is een
scha~ing van de werkelijke kosten.
Het verschil in de totale kosten tussen de twee systemen is dus f 2150,-. De
gebruiker met zowel een gas als een elektriciteitsaansluiting betaalt ook meer
aan vastrecht per jaar. Gemiddeld is dit in Nederland voor een gasaansluiting
f 110,-.Voor de vaste kosten per jaar volgt dan voor de 2 systemen:
Tabel 9.2 Vaste kosten per jaar
KEMA-Warmtepomp + elektrisch koken

f 1732,80

HR-ketel + gasboiler + gas koken + extra vastrecht

f 1485,60

Verschil

f 247,20

9.1.2 Brandstofkosten
Berekend wordt nu eerst wat er in de gasloze woning en de woning met gas
nodig is aan respectievelijk elektrische energie en verbrandingsenergie van
het gas:
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Qrv + Qww 4 Qk~ken
Egas - 1~rvhr ~quzzhr 1]koken, ga~s

(4)

De betekenis van de in de formule genoemde variabelen samen met hun
waarden staan in de onderstaande tabel.
Tabel 9.3 Gebruik naar energiedrager
Qkoken

Energie voor koken

Qrv

warmte voor mimteverwarming

Qww

Warmte voor warmtapwater

1

GJ

21,4 GJ
6,3 GJ

Voor de rendementen worden de waarden uit tabel 9.4 genomen.
Tabel 9.4 Veronderstelde rendementen van de technieken
ri~wP

Optie

Rendement [%]

Elektrische warmtepomp warmwater

450

Elektrische warmtepomp ruimteverwarming

210

/]rvhr

HR-ketel voor ruimteverwarming

100

/]wwhr

HR-ketel voor warmwaterverwarming

55

/] koken,el

Elektrische kookplaat

40*

Gaskooktoestel

40*

/~rvwp

~koken,gas

*

Verondersteld wordt dat de rendementen mede als gevolg van het
gebruikersgedrag wat lager zullen zijn dan de maximale rendementen
in figuur 9.1

Er zijn betere technieken maar die zijn ook weer erg duur. Koken met een
inductieplaat kost al snel f 6000,-. In de figuur is een overzicht gegeven van
de maximale rendementen, die bepaald zijn op basis van het verwarmen van
een pan met water [6].
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100

Figuur 9.1 Maximaal rendement van diverse kookapparatuur [6]
De energiebehoefte in GJ van de gasloze woning en de woning met gas voor
ruimteverwarming warmwater en koken is bekend. Bij de gasloze woning
wordt aan deze behoetìe voldaan door de elektriciteit. Bij de woning met gas
door de verbranding van aardgas.
Tabel 9.5 Totale vraag naar energie voor ruimte-, warmwaterverwarming en
koken
Elektrische wonìng

Eet

10,26 GJ

Gas~voning

Egas

35,40 GJ

Om de totale energie kosten te betekenen moet de energiebehoetìe vermenigvuldigt worden met de prijs van de energiedragers. De prijs wordt echter in het
algemeen niet gegeven per GJ. Daarom de volgende omreken[ormules:

(5)

0,031

Pgas :
Pel :

(6)

Energiekosten per jaar in [fl/GJ]
Gasprijs [fl/m31
Elektri¢iteitsprijs [fl/kWh]

9.1.3 De totale kosten
De totale energiekosten per jaar van de 2 woningen zijn dus nu:
Pel

KF~eLt~t= 10,3.
-- = 2861
O, 0036
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(8)

Kgas.tot= 35,4.0,031 1142. P~as
Tabel 9.60ve~icht van de vaste en variabele kosten
Vaste kosten

Energiekosten

All electric woning

f 1732,80

Pel ¯ 2861

Gas woning

f 1265,60

Pgas. 1142

Bij welke prijsverhouding van de gas en elektriciteitsprijs wordt er aan de optie
met warmtepomp verdiend, en wanneer worden de extra investeringskosten
temgverdiend?
Hiervoor kan de volgende relatie opgesteld worden:

AK: (Kp- KHR) + (K%,- KE~,~) = (f.247,20) + (2861. P~z- 1142. Pgas)(9)
Wanneer uitgegaan wordt van de energieprijzen van de afgelopen jaren dan
geetì dit de volgende waarden.
Tabel9.7 Kostenvoordelen van de warmtepomp Lav. de HR-ke~lperjaar
jaar

gaspr~s[ct/m3]

elek.pr~s[c~kWh]

AK[~

1980

30,5

19,3

451,01

1985

55,7

24,2

303,47

1987

38,5

18,0

322,51

1988

36,8

17,6

330,48

Het blijkt dus dat in geen enkele van de voorgaande jaren de energieprijzen
zodanig zijn geweest dat de warmtepomp ten opzichte van de HR-ketel qua
kosten voordelig was. Een dergelijke situatie zou zich bij de veronderstelde
systeemkosten pas voordoen wanneer de elektriciteitsprijs ten opzichte van
de gasprijs met een factor 2 daalt. Een hoger rendement kan wel perspectief
bieden bij een gelijk blijvende verhouding van de gas en elektriciteitsprijzen.

9.2 Subsidie
In de vorige paragraaf werd geconstateerd dat de warmtepomp bij de huidige
elektriciteitsprijzen geen economische besparing oplevert wanneer hij vergeleken wordt met een HR-combiketel. Wanneer een beleid gericht op de
stimulering van warmtepompen gewenst zou zijn, zou dit mogelijkerwijs door
middel van een extra subsidie voor de warmtepompoptie gerealiseerd kunnen
worden. Veronderstel dat een bedrag S aan subsidie gegeven wordt voor de
warmtepomp. Per jaar ]evert dit bedrag S een kosten voordeel voor de
warmtepomp op van 0,112.S (zie formule 2). Voor de kostenbesparing per
jaar geldt dan:
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AK= (f..247,20) + (2861. Pe~- 1142. P gas) - O, 112. S
In de onderstaande figuur is het getracht aan te geven binnen welk gebied van
de gas en elektriciteitsprijzen de KEMA warmtepomp kosten besparend is ten
opzichte van het systeem met de HR-ketel. Ook is de invloed van subsidie in
figuur 9.2. aangegeven.
pgas [fl/m3]
0.8

Geen s~bsidie
f.2198,- subsidie
SPF~4,5

0.4

0.2

0

0

0.1

0.2
pel [fl/kWh]

o.3

0.4

Figuur9.2 Break-even lijnen voor de jaarlijkse kosten bij een vergelijking
tussen de HR-ketel en de KEMA-warmtepomp
De zelfde berekening als boven zijn ook nog een keer uitgevoerd voor een
~varmtepomp met een hoger rendement (SPF=4,5).

9.3 C02-uitstoot
Op basis van bovenstaande gegevens kan berekend worden wat de CO2
besparing is van de warmtepomp ten opzichte van de HR-ketel. Voor de de
berekeningen worden de volgende waarden voor de CO2-uitstoot gehanteerd:
Tabel 9.8 Directe emissies
Elektriciteitsopwekking [21]
Aardgas [21]

167,5 kgCO2/GJ
56 kgCO2/GJ

Er is alleen uitgegaan van directe emissies, met emissies bij het bouwen van
centrales en het broeikaseffect van CFK’s uit de warmtepompen en methaan
uit het gasnet is geen rekening gehouden. Uitgaande hiervan kan de totale
CO2-emissie per jaar van de 2 opties berekenen.
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Tabel 9.9 C02-emissieperverwarmingsoptieperjaar
All electric woning

171B

kg CO2

Gaswoning

1982

kg CO2

264

kg CO~

Totaal

Over 15 jaar bespaar~ de warmtepomp dus 15*264--4 ton CO2.

9.4 Conclusie
De conclusie die uit de berekeningen volgt is dat het warmtepomp-systeem,
zelfs wanneer het gasnet achterwege wordt gelaten, op dit moment niet
rendabel is ten opzichte van de HR-ketel. Het probleem zit hem voornamelijk
in de elektriciteitsprijzen; de kosten per GJ geproduceerde warmte voor de
warmtepomp zijn nog altijd hoger dan de kosten per GJ nuttige warmte
geproduceerd door de HR-ketel. De extra investering voor de warmtepomp
kan daarom ook niet terugverdiend worden. Zou er behoefte bestaan om de
~armtepomp in Nederland te stimuleren dan zal dus een aanzienlijke verlaging
van de aanschafprijs (eventueel in de vorm van een subsidie) nodig zijn. Bij
de huidige elektriciteitsprijzen ongeveer f 2000,-, ot~ewel ongeveer 25% van
de investeringskosten.
Ook wanneer de verhouding gasprijs-elektriciteitsprijs 4 keer kleiner wordt
biedt de warmtepomp perspectieven. De kans op een dergelijke verandering
in de energieprijzen is echter erg klein.
Een eventueel in de toekomst te verwachten rendementsverbetering van de
warmtepomp zal bij de huidige elektriciteitsprijzen de warmtepomp niet interessanter maken.
Wanneer CO2-reductie nastreven kunnen dus stellen dat bij de boven aangenomen kosten de KEMA-war~epomp de voorkeur verdient ten opzicht van de
HR-ketel op het moment dat CO2-reductiekosten van f 505,-/ton acceptabel

Mogelijkheden voor de elektrische warmtepomp

82

10. EINDCONCLUSIE
De elektrische warmtepompen worden in Nederland nog niet ingezet voor
ruimteverwarming, in tegenstelling tot een aantal andere landen zoals Japan
en de Verenigde Staten. Oorzaken die hiervoor aangewezen kunnen worden
zijn onder andere de verhouding van de energieprijzen, de eigen gaswinning
en het uitgebreide gasnet in Nederland, de afwezigheid van een koelvraag en
het gebruik van een hoge temperatuur verwarmingssysteem in de meeste
woningen. Een positieve factor voor de inzet van de warmtepompen is het
klimaat, dat weinig extremen kent.
Een systeem waarvan verwacht wordt dat het in Nederland vrij goed kan
penetreren is een systeem met een rendement groter dan 350%, waardoor het
wat betreft de energieprijzen kostenbesparend kan zijn. Een warmtepompsysteem met een dergelijk rendement kan gerea]iseerd worden door een warmtepomp te combineren met warmteterugwinning in goed geïsoleerde nieuwbouwwoning met geforceerde ventilatie. Een dergelijk systeem is door de
KEMA uitgewerkt.
Met behulp van een computerprogramma is de mogelijke penetratie van deze
warmtepomp in Nederland bekeken. Uit de simulaties blijkt dat wanneer de
Woning als all-electric woning, dus zonder gasaansluiting, wordt uitgevoerd,
de warmtepomp door de extra kostenbesparing een penetratie van 50% in de
kleine nieuwbouwwoningen haalt bij een CO2-reductie doelstelling groter dan
50% in 2040 t.o.v. 2000. Ook een rendementsverbetering met 20% blijkt een
positieve invloed op de inzet van de elektrische warmtepomp te hebben. Ook
hier blijkt een maximale penetratie van 50% mogelijk.
De techniek die minder wordt ingezet voor de ruimteverwarming bij een
grotere penetratie van de etektrische warmtepomp bleek voornamelijk de
HR-ketel te zijn. Omdat het hier beschouwde warmtepompsysteem tevens
warmtapwater levert treden ook hier enkele wijzigingen op. Hier vermindert
met name de inzet van zonne-energie met elektrische of gasbijstook.
Het ontstaan van een koelvraag blijkt een positieve invloed te hebben op de
inzet van een warmtepomp voor zowel koeling als verwarming. De warmtepomp levert dan maximaal 40% van de totale energie voor de verwarming en
koeling van de kleine nieuwbouwwoningen.
Samenvattend zien we dus dat zowel een kostpdjsverlaging, een rendementsverbetering als het ontstaan van een koelvraag perspectieven bieden voor een
grotere inzet van de warmtepompen in Nederland.

Hoewel er dus volgens de simulaties macro-economisch winst te behalen valt
uit de inzet van de warmtepompen, ligt dit micro-economisch wat moeilijker.
Een rendement van de elektrische warmtepomp van 350% blijkt toch onvoldoende om de extra investering ten opzichte van de HR-ketei door middel van
de besparingen op de energiekosten terug te verdienen. Hiervoor zou ten
opzichte van de HR-ketel een extra subsidie van f 2000,- nodig zijn. Met deze
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subsidie is dan ten opzichte van de HR-ketel bij het huidige elektriciteitspark
een C02-reductie van 264 kg per jaar mogelijk, ~anneer alleen rekening wordt
gehouden met directe emissies.
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A. OVERZICHT WARMTEPOMPSYSTEMEN
In deze bijlage wordt getracht een overzicht te geven van de in 1992 verkrijgbare warmtepompen. De systemen komen voor~ uit de artikelen en contacten
met bedrijven in Nederland en Duitsland.

A. 1 Artikelen
De systemen ìn deze paragraaf zijn afkomstig uìt de literatuur.

A.I.1 KEMA warmtepomp [9]
Deze warmtepomp is bij de KEMA in studie. Het is een monovalent systeem
dat tevens zorgt voor warmtapwater. De warmte wordt gewonnen uit de
buitenlucht en de afgewerkte ventilatíelucht. Als de buitentemperatuur lager
wordt dan 0°C, wordt door middel van elektrische weerstandsverwarming de
lucht verwarmd tot 0°C. De aanschafkosten voor het systeem inklusief plaatsing en montage volgens het prijspeil van 1992 maar exkl. BTW bedragen
volgens de KEMA f 10.000,-. Voor de luchtkanalen moet volgens de KEMA
nog een keer f 1500,- worden betaald.
De compressor is een zuigercompressor die ffequentiegestuurd wordt bedreyen. Beneden een bepaald toerental gaat de warmtepomp over in aan/uit
bedrijf. Een aparte warmtepomp zorgt voor de bereiding van warmtapwater.
het vermogen van deze warmtepomp is 0,1 kWe.
Tabel A.1 SeasonalPeríormanceFactor
Warmtapwater

2,1

Ruimteverwarming

4,5

Totale systeem

3,5

A.1.2 De warmtepompboiler voor ruimteverwarming [251
Beschreven wordt een gdintegreerd systeem met drie functies:
¯ Luchtverwarming
¯ Bereiding van warmtapwater
¯ gebalanceerde woningventilatie met warmteterugwinning door middel
van een warmtepomp en een kruiswarmtewisselaar
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Tabel A.2
Inhoud boiler

220 1.

Temperatuur tapwater

1 O- 52°C

Boilerelement

650 W

Elektrische voorverwarmer

650 W

Totaal aansluitvermogen

2000 W

Luchtverplaatsing

75-200 m3/h

Van dit systeem is een proefopstelling gebouwd die in 1989 is afgerond.
Resultaten zijn nog niet bekend.

A.1.3 Engels systeem met opslag [17],[18]
Dit systeem is in Engeland op de markt verkrijgbaar. Het systeem levert water
voor ruimteverwarming. Volgens het artikel kost een 1,1 kW warmtepomp met
1,1 m3 warmteopslag: 1100 pond (f 5000,-) en een 2,2 Kw zonder opslag
eveneens 1100 pond (beide systemen zouden voldoende zijn om een huis met
een warmtevraag van 26300 Kwh (95 G J) te verwarmen. De verdisconteerde
jaarlijkse kosten voor de warmtepomp met warmteopslag zijn kleiner zijn dan
voor een gas boiler bij een warmtevraag kleiner dan 65 kWh/dag. Het systeem
maakt hiervoor zoveel mogelijk gebruik van het daltarief.
Tabel A.3
Vermogen

opslag

prijs [£]

1,1 kW

1,1 m3

1100,00

2,2 kW

niet

1100,00

A.1.4 ’Hydrotech 2000’ [26]
Dit systeem is in de Verenigde Staten door de EPRI in samenwerking met
Carrier (een van de grootste fabrikanten van warmtepompen) ontwikkeld. Het
levert warmwater, ruimteverwarming en ruimtekoeling. De compressor is weer
frequentiegestuurd. Het systeem gebruikt de lucht als warmtebron.
Tabel A.4
3-ton* (10,6 kW)

2 ton* (7,1 kW)

SEER

4,11

3,90

HSPF

2,65

2,56

*

zie bijlage D

Let wel: dit is voor een Amerikaans klimaat, HSPF en SEER zijn klimaatsafhankelijk.
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A.1.5 ’Heat Pump Manual’ [22]
Hierin zijn de gemiddelde prijzen opgenomen voor een aantal systemen die in
de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn.
Tabel A.5

Pwa~ [kWl

Pkoe~

prijs [$1

lucht/lucht (split)

2,5

7,0

1835

lucht/lucht (split)

3,8

10,5

2565

lucht/lucht

1,9

7,0 kW

1711

lucht/lucht

2,3

8,8 kW

2106

water/lucht

5,6

7,0 kW

1420

water/lucht

7,3

8,8 kW

1590

Volgens het handboek zijn dit prijzen inklusief materiaal, installatie, winst. De
installaties hebben allen een elektrische bijverwarming. De COP of SPF van de
systemen zijn niet gegeven.

A.1.6 Theyse warmtepomp [2]
Het opvallendste kenmerk van dit apparaat is dat de warmtepomp geheel
binnen het coëxistentie gebied opereert door gebruik te maken van een turbine
als expander en turbo-compressor. Door deze aanpassing vormt niet de
Rankine-cyclus maar de Carnot-cyclus de bovengrens voor de COP. Bovendien wordt de warmtepomp frequentiegestuurd. De machine zou een COP
halen van 0,74 x c(waardoor COP=6 als T¢=50°C en Te=10°C). Een nadeel
van R152a is dat het brandbaar is.
Tabel A.6
Vermogen
2-50 kWth

COP (Te/Te)
6 (10°C/50°C)

koelmiddel
R152a

De machine is getest met een ander koelmiddel en voldeed aan de verwachtingen. Het eerste prototype wordt eind 1992 verwacht.

A.1.7 ’Bau Handbuch’ [20]
In het boekje wordt een indikatie gegeven van de prijzen van lucht/water
warmtepompen die gebruikt worden in bivalente systemen in Duitsland (de
prijzen zijn van ~989):
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Tabel A.7
t:~

PrUssy~eem [DM]

Installatieko~en[DM]

8

11000

4000

10

12000

4000

12

16000

5000

15

17000

5000

De onderhoudskosten voor deze systemen worden in het Bau Handbuch
geschat op DM 250,- tot DM 350,-. De levensduur van de warmtepomp van
12 tot 15 jaar wordt voornamelijk bepaald door de compressor. Dit zou dan
het enige onderdeel zijn wat vervangen zou moeten worden.

A.1.8 ’Erdsonden beheizen Einfamilienhäuser’ [23]
In het artikel worden systemen genoemd die beide de aarde als warmtebron
gebruiken. De warmte wordt onttrokken door middel van aardsondes. Systeem 1 gebruikt radiatorverwarming en systeem 2 gebruikt vloerverwarming.
De systemen werken beide monovalent.
Tabel A.8

Systeem 1

Pth [kW]

SPF

Qw [kWh]

12

2,6

21.414

3000 tot 5000

3,3

18.782

3000 tot 5000

Systeem 2

9

Prijs sondes [DM]

A.2 Fabrikanten
De volgende gegevens zijn afkomstig van informatie van fabrikanten.

A.2.1 Mitsubishi
Mitsubishi levert airconditioning systemen en reversibele warmtepompen. In
het algemeen zijn de systemen bestemd voor gebruik in bedrijven. Hieronder
een overzicht van de apparaten die voor woningen geschikt zijn:
Tabel A.9
Pwarm [kW] Pkoel [kW]

COP

EER

Prijs [f] koelmiddel

Wandmodel

5,8

6,0

2,4

2,5

6390

R22

Vloermodel

8,6

8,3

2,6

2,5

8850

R22

Plafondmodel

6,0

5,7

2,5

2,3

6590

R22
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De COP waarden zijn gebaseerd op de JIS B8615, 8616 norm:
buiten 35°C DB
koelen
: binnen 27°C
verwarmen : binnen 21°C,
buiten 7°C DB

A.2.2 Aermec
Aermec is een italiaans bedrijf, dat warmtepompen voor koeling en verwarming maakt. Het bedrijf levert zowel lucht-water als lucht-lucht warmtepompen.
Tabel A.10
Pwarm [kW] Pkoel IkW]
water/water
lucht/water

10,5
7,2

10,4
6,0

COl:’

EER

Prijs

koelmiddel

3,0

3,5

?

?

3,0

2,7

?

?

De waarden voor de water/water-warmtepomp gelden voor:
koelen : 7°C buiten, condensatietemperatuur van 40°C.
verwarmen : condensortemperatuur van 50°C en een verdamper
temperatuur van 10°C.
Voor de lucht water-warmtepomp is aangenomen dat:
verwarmen : de temperatuur van het geproduceerde water. 50°C is en de
buitenlucht 6,1°C
Koelen
: het geproduceerde water een temperatuur van 7°C heeft en de
buitenlucht 35°C

A.2.3 Siemens
Levert alleen warmtepompsystemen met water als warmtedrager. Het is de
bedoeling dat de systemen in bivalent bedrijf bedreven worden.
Tabel A.11
Bron

Nr.

koelmiddel

Pwarm (kW)/COP
8,2/2,0 (L2/W55)

R22 (3,3 kg)

I/w (buiten)

2WP2 145

Pwarm (kW)/COP
9,4/2,7 (L2/W35)

l/w (binnen)

2WP2 251

8,6/2,8 (L2/W35)

7,5/2,1 (L2W55)

R502 (2,7 kg)

l/w (split)

2WP2 512

8,0/2,7 (L2W35)

6,9/2,0 (L2W55)

R502 (4,4 kg)

Sole/water

2WP2 436

5,0/2,4 (SOW55)

6,5/3,5 (SOW35)

R22 (1,2 kg)

Water/water

2WP2 336

7,3/2,8 (WlOW55)

9,5/4,3 (WI 0W35)

R22 (1,2 kg)

SOW55 : Sole begintemperatuur van 0°C en watertemperatuur van 55°C
L2W35 : Luchttemperatuur 2°C en watertemperatuur 35°C
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A.2.4 Waterkotte
Maakt warmtepompen voor kleine (8-116 kWth) en grote (groter dan 120
kWth) vermogens.
Tabel A. 12
Pth/COP
(Wl 0/W35 )

P~h/COP
(W 10W55 )

cos 0
(W 10W30)

koelmiddel

TX 5101

9,1/4,6

6,9/2,9

0,77

R22 (3kg)

TX 5121

11,9/4,6

9,1/3,0

0,75

R22 (3kg)

TX 5161

16,2/4,5

13,8/4

0,74

R22 (3,5kg)

A.2.5 Stiebel Eltron
Tabel A.13
Type

Pth/COP

Pth/COP

koelmiddel

WPL 10 K (l/w)

6,6/2,4 (L2W35)

6,4/1,9 (L2W55)

R22

WPL 15 K (l/w)

9,9/2,8 (L2W35)

9,8/2,3 (L2W55)

R22

WPE 9 K (g/w)

9,6/3,3 (GOW35)

8,5/2,4 (GOW35)

R22

WPW 14 K (w/w)

13,5/4,3 (W10W35) 11,7/3,1 (W10W55)

R22

A.2.6 Lahmeyer
De firma Lahmeyer maakt een sole/water-warmtepompsysteem specifiek
voor één en twee familiehuizen. De installatie bestaat uit een energieabsorber,
een kegelvormig rek waaromheen een slang met de sole-vloeistof is gewikkeld. Als sole vloeistof wordt een mix van water en 35% antivries (ethyleenglykol) gebruikt die een vriespunt heeft van -20°C.

Tabel A. 14
Type
SW/WP07

Pth/COP (SOW55)

Pth/COP (SOW35)

koelvloeistof

6,4kW/2,56

7,?kW/4,00

R22/1,9kg

SOW55 : Sole begintemperatuur van 0°C en watereindtemperatuur van 55°C
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A.2.7 Wiegersma GmbH
Tabel A. 15
P [kW]
g/w warmtepomp

7

Warmtebron [DM] Warmtepomp [DM]
3000 tot 4000

6000 tot 7000

De waarden zijn afkomstig uit brief RWE.
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B. HET PROGRAMMA ’KOELVRG’
Om de koellast van de NOVEM-referentie woning in te schatten is een
computerprogramma geschreven aan de hand van de in ISSO publikatie 8
[13~ beschreven methode. Hierin is een verkorte berekeningsmethode opgenomen voor het betekenen van de koellast~ die wordt bepaald uit de bijdrage
van de zonneinstraling, het temperatuurverschil en de interne hronnen.

B. 1 De aannamen
Omdat het een schatting betrof is het programma eenvoudig gehouden, di~ is
gedaan door wat aanpassingen te maken op de in ISSO 8 beschreven
methode.
¯ De koellast ten gevolge van de zonne-instraling en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten is wél per uur berekend zoals aangegeven in
het 1SSO-blad. De invloed van de bewoners en de elektrische apparaten
is echter achteraf pas meegenomen. Hiervoor is de waarde van 12,3
kWh/etmaal van de NOVEM-doorzonwoning aangehouden.
¯ De verdampingswarmte van de binnendringende ventilatie lucht en van
de door personen afgegeven waterdamp worden verwaarloosd.
¯ De NOVEM woning ligt met de achterzijde in zuidoostelijke richting, met
het programma kunnen alleen woningen worden doorgerekend die ook in
die richting liggen.
De NOVEM woning is een rijtjes huis. Invloed van de zijwanden zijn
daarom niet meegenomen.
¯ Voor het (schuine) dak zijn de tabelwaarden genomen die gelden voor een
horizontaal liggende plaat. Hierdoor verwaarlozen we het aandeel van de
straling dat van de voor- en achterkant op het dak valt. Omdat, vooral in
het koelseizoen de zon erg hoog staat lijkt het redelijk om straling die
onder die hoek invalt te verwaarlozen.
Als absorptiefactoren voor het dak en de muren zijn respectievelijk 0,9 en
0,7 genomen. De waarden zijn niet gegeven voor de NOVEM woning, ze
worden echter in het lSSO-blad als representatíeí verondersteld.
¯ De invloed van de massa van het vertrek wordt in het programma in
rekening gebracht door de zogenaamde Specifiek Werkzame Massa,
aangegeven met SWM. De SWM wordt bij de berekeningen 80 kg/m2
genomen, wat representatief is voor de Nederlandse bouwwijze.

B.2 De opzet en indeling
Het programma is geschreven in Turbo-pascal op een TULIP-XT. De verschillende berekeningen zìjn zoveel mogelijk in procedures ondergebracht die in
het hoofdprogramma één voor één aangeroepen worden. De invoer van de
variabelen gebeurt via het toetsenbord. De klimaatgegevens die worden
gebruikt zijn ondergebracht in een aantal bestanden, die door de procedures
worden ingelezen. De data in deze bestanden zijn overgenomen uit ISSO 8.
Hieronder staat beschreven wat de functie is van de diverse procedures in het
programma:
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Procedure glasin
Bepaalt aan de hand van het glasoppervlak (Ag) en het gedeelte van het glas
dat door een zonnescherm bedekt wordt (z), de zontoetredingsfactor van het
glas (ZTA) en de specifiek werkzame massa (SWM) van de woning, de warmte
die in de woning komt door het zonlicht.
Het verband tussen de koellastbijdrage en de werkzame vertrekmassa is bij
benadering lineair:
Qzg=z*Ag’ZTA[qzg(O)+ [qzg(lOO)-qzg(O)} 100

(1)

Hierinz~n:

ZTA

qzg(100)
SWM
qz~(0)

de koellast ten gevolge van de zonbelasting via de ramen in W
de glasoppervlakte in m2
de absolute zontoetredingsfactor
verhouding tussen enerzijds de op het glas vallende directe en
diffuse zonnestraling bij (gedeeltelijke) beschaduwing en anderzijds de op het glas vallende totale zonnestraling zonder beschaduwing
de koellast (in W/m2) ten gevolge van de zonbelasting via de
ramen per m2 glas, bij ZTA=I en
= 100 kg/m2
idem bij SVM=0 kg/m2

De gegevens met betrekking tot het zonlicht zitten in de bestanden
’QZG0.DAT’ en ’QZG100.DAT’.
Procedure transmissie_en_ventilatie
Bepaalt aan de hand van de buitentemperatuur de koellastbijdrage door
transmissie en ventilatie.
Bij constant veronderstelde vertrekluchttemperatuur geldt:

(2)
waarin:
Te
kr
Ar

de momentane buitenluchttemperatuur in °C
de nominale ver~rekluchttemperatuur in °C
de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, in W/m2K
de oppervlakte, in m2

De NOVEM woning met de KEMA warmtepomp maakt gebruik van geforceerde ventilatie. Met de warmte die op deze manier de woning binnenkomt is ook
rekening gehouden:
Qr = V . P l" C l "(Te- Tu,r~om) [W]
waarin:
V
1
Cl

B-2

(3)

het luchtdebiet door infiltratie van buiten naar binnen in m3/s
De dichtheid van de lucht in kg/m3
De soortelijke warmte van de lucht, in °C
De momentane buitenluchttemperatuur, in °C
De nominale vertrekluchttemperatuur, in °C
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Het programma ’koelvrg’

PROCEDURE absorptie
Deze procedure bepaalt de warmtewinst van de woning door absorptie van de
zonnestraling. In het programma is alleen rekening gehouden met de absorptie
door het dak.
De koellastbijdrage wordt berekend met de volgende formule:
Qzt = a. Ad,o. qzt [WI

(4)

Waarin:

Q~
qzt
a

De koellastbijdrage ten gevolge van de zonbelasting op ondoorzichtige wanddelen of dak en ten gevolge van de variabele
transmissie door deze gebouwdelen.
idem per m2 wand of dak en a=l, in W/m2
De absorbtiecoëfficiënt voor zonnestraling van het buitenoppervlak voor opvallende zonnestraling
De binnenwerkse oppervlakte van het ondoorzichtige deel (of
delen) van de buitenwand of het dak, in m2

PROCEDURE resultaat
Geeft de totale berekende koelvraag over het hele jaar weer op het scherm.
Tevens schrijft deze procedure een bestand naar schijf waarin voor iedere
maand apart en voor iedere uur van de dag gemiddeld het benodigde koelvermogen wordt gegeven.
Het hoofdprogramma
Het hoofdprogramma leest de variabelen in, en roept de bovenbeschreven
procedures aan. Tevens telt het de interne warmteproduktie (door verlichting,
elektrische apparaten en mensen in een vertrek) bij het resultaat op. Deze
inteme warmtepmduktie wordt hier 12,3 kWh/dag verondersteld [8].

B.3 De listing
program koelvraag;
VAR qzg: array [i..24,1..5] of real;
qzgmnd: array [1..5] of REAL;
Agz,Agn,Az,An,Ad,Ak, z,Tb, ZTA, V, qzgtot,swm: real;
i,j,m: integer;
f,g,h:text;
zonw: CHAR;
PROCEDURE glasin (Ag:real) ;
VAR qzg0,qzgl00 : INTEGER;
BEGIN
FOR i := 1 TO 5 DO
FOR j := 1 TO 24 DO
BEGIN
READ (f,qzg0) ;READ (g, qzgl00) ;
qzg[j,i] :- z*Ag*ZTA*(qzg0+(qzgl00-qzg0)*swm/100) ;
END;
END ;
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PROCEDURE transmissie en ventilatie;
VAR Te: REAL;
BEGIN
FOR i:=l to 5 DO
FOR j::l TO 24 DO
BEGIN
READ (f, Te) ;
qzg [j,i] :- qzg [j,i]+ (Te-Tb)*(Ak)+V*1290*(Te-Tb);
END;
END;
PROCEDURE absorptie (bestand: STRING ;OPP,abs:REAL);
VAR qzt : REAL;
BEGIN
ASSIGN (f,bestand);
RESET (f);
F0R j:=l TO 24 DO
BEGIN
READ (f,qzt);
FOR i:= I TO 5 DO qzg [j,i] :: qzg [j,i]+abs*OPP*qzt;
END;
CLOSE(f);
END;
PROCEDURE resultaat;
{Schrijft de matrix qzg en de invoergegevens naar schijf
en zet het totaal aantal kWh op het scherm }
BEGIN
WRITELN (f,’Binnenzonwering: ’,zonw) ;
WRITELN (f,’Ak: r,Ak:4:2) ;
WRITELN (f,’z: ’,z:3:2);
WRITELN (f,’Raamoppervlak zuidoost: ’,Agz:4:2,’ m2’);
WRITELN (f,’Raamoppervlak noordwest: ’,Agn:4:2,’ m2’);
WRITELN (f,’Oppervlak zuidoostgevel: ’,Az:4:2,’ m2’);
WRITELN (f,’Oppervlak noordwestgevel: ’,An:4:2,’ m2’);
WRITELN (f,’Oppervlak dak: ’,Ad:4:2,’ ~2’);
WRITELN (f,’Binnentemperatuur: ’,Tb:4:2,’ C’);
WRITELN (f,’Ventilatiedebiet: ’,V:5:4, ’ m3/s’);
WRITELN (f);
WRITE(f,’uur
mei
juni
juli
aug
sept’);
WRITELN (f) ;
FOR i:=l TO 5 DO qzgmnd[i]:=0;
FOR j:=l to 24 DO
BEGIN
WRITE (f,j:2,’
’);
FOR i:= 1 TO 5 DO
BEGIN
WRITE (f,qzg[j,i]:6:0,’ ’);
IF qzg[j,i]0 THEN qzgmnd[i] := qzgrnnd[i]+qzg[j,i]
END;
WRITELN(f);
END;
WRITELN(f);
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FOR i:= 1 TO 5 DO
BEGIN
WRITE (f,qzgmnd[i]/1000:6:l,’ ’);
qzgtot:=qzgtot+(qzgmnd[i]+12.3)*30.5;
END;
WRITELN(f,’ kWh/dag’) ;
WRITELN(f);
WRITELN(f,’Totale koelvraag: ",qzgtot/lO00:7:l," kWh’);
WRITELN(’zonwering: ’,zonw) ;
WRITELN(qzgtot/1000:7:l,’ kWh’)
END;
{Het hoofdprogramma}
BEGIN
zonw:=’ ’7
ZTA:=0.7;
WRITE (’Ak?: ’) ;READLN (Ak);
WRITE (’z: ’);READLN (z);
WRITE (’Specifiek werkzame massa (kg/m2) ?’);READLN (swm)
WRITE (’Raamoppervlak zuidoost (m2) : ’);READLN (agz) ;
WRITE (’Raamoppervlak noordwest (m2) : ’);READLN (Agn);
WRITE (’Geveloppervlakte zuidoost (m2) : ’) ;READLN (az);
WRITE (’Geveloppervlakte noordwest (m2) : ’) ;READLN (an);
WRITE (’Oppervlakte dak (m2) : ’);READLN(Ad) ;
WRITE (’Aan te houden binnentemperatuur (oC) : ’);P~~!)I~N (Tb)
WRITE (’Ventilatiedebiet(m3/s) : ’) ;READLN (V);
for m:=l to 2 do {berekening wordt Ix met en Ix zonder
zonwering uitgevoerd}
begin
qzgtot:=0;
ASSIGN (f,’qzgz0’+zonw+’.dat’);ASSIGN (g,’qzgzl00’+zonw+’.dat’
RESET (f);RESET (g);
glasin {Agz) ;
CLOSE(f);CLOSE(g);
ASSIGN (f,’qzgn0’+zonw+’.dat’);ASSIGN (g,’qzgnl00’+zonw+’.dat’)
RESET(f);RESET(g);
glasin (Agn) ;
CLOSE(f);CLOSE(g);
absorptie (’qztn.dat’,Az,0.7); {absorptie zuidgevel}
absorptie (’qztz.dat’,An,0.7); {absorptie noordgevel}
absorptie (’qzth.dat’,ad, 0.9) ; {absorptie dak}
ASSIGN (f,’temp.dat’);
RESET (f);
transmissie en ventilatie;
CLOSE (f);
ASSIGN(f,’uitvoer’+zonw+’.dat’);
REWRITE (f);
resultaat;
CLOSE (f);
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zta:=zta/2;
END;
END.

B.4 Voorbeeld
Hieronder staat een voorbeeld van de uitvoer van een rum De resultaten uit
deze run zijn gebruikt in de berekeningen met de koelvraag in/V~ARKAL:

:j

Binnenzonwering
Ak
z
Raamoppervlak zuidoost
Raamoppervlak noordwest
Oppervlak zuidoostgevel
Oppervlak noordwestgevel
Oppervlak dak
Binnentemperatuur
Ventilatiedebiet
uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i0
Ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tot:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

25.15
0.70
4.31 m2
3.55 m2
20.05 m2
8.40 m2
62.56 m2
22.00 C
0. 0550 m3/s

mei
-422
-536
-613
-698
-754
-772
-662
-504
-359
-205
-122
288
106
163
286
419
531
556
404
113
-103
-172
-232
-303

juni
-176
-291
-368
-453
-501
-521
-412
-255
-iii
43
126
536
353
411
553
683
796
829
702
456
150
76
15
-58

juli
4
-110
-188
-273
-323
-342
-233
-75
68
223
306
715
533
590
726
855
966
996
860
600
318
256
195
123

aug
42
-71
-148
-232
-290
-314
-202
-43
102
258
341
751
569
625
729
857
961
970
782
484
352
288
230
160

2.9

5.7

8.3

8.5

Totale koelvra~g:

855.2 kWh

sept
-363
-475
-551
-635
-692
-728
-621
-459
-313
-157
-73
337
155
210
283
392
477
460
173
61
-61
-122
-177
-246
2.5kWh/dag

C. KRINGLOOPMEDIA
Kringloopmedia voor warmtepompen staan de laatste tijd erg in de belangstelling, omdat de stoffen verantwoordelijk worden gehouden voor de afbraak van
de ozonlaag en voor het broeikaseffect. De kringloopmedia komen vrij door
lekken (voor warmtepompen voor woningverwarming verdwijnt zo ongeveer
6% van het koelmedium in de warmtepomp in de atmosfeer [24]) en aan het
eind van de levensduur van de warmtepomp. Naast mogelijkheden om de
lekverliezen te beperken (hermetische compressoren) en recycling van het
koelmedium aan het eind van de levensduur is men op zoek naar altematieven
voor deze koelmedia die minder schadelijk zijn.

C. 1 Beperkingen op grond van thermodynamische
eigenschappen
Vele stoffen zijn in principe geschikt om als kringloopmedium in warmtepompen te worden gebruikt, echter de keuze heeft grote invloed op de dimensionering en de prestaties van de warmtepomp.
Bij de keuze van het kringloopmedium zijn de volgende overwegLngen van
belang:
¯ Het maximale rendement dat met het betreffende koelmiddel te behalen
valt.
¯ De verwarmingskapaciteit per volume koelmiddel.
¯ De druk Pt2 waarbij het koelmiddel bij een temperatuur van t2 over gaat
in de vloeibare fase. Hoe groter Pt2 hoe moeilijker het is om onderdelen te
maken die tegen deze druk bestand zijn.
¯ De drukverhouding Pt2/Ptl waarbij Ptl de druk is waarbij het kringloopmedium bij een temperatuur van tl over gaat in de vloeibare fase. Hoe groter
deze drukverhouding, hoe kleiner de effectief aangezogen volumestroom
per compressorslag. De verhouding heeft dus invloed op het toerental en
het volume van de compressor.
¯ De giftigheid of brandbaarheid van het koelmiddeI.
¯ De agressiviteit van de koelvloeistof ten opzichte van organische materialen (oliën).
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Tabel C.1 De belangrykste thermodynam[sche eigenschappen van een aantal kringloopmedia
Kringloopmedium

R12

R22

CC12F2

CHCIF2

brandbaar

nee

nee

nee

ja

giftig

nee

nee

nee

nee

C.O.P.

5,1

5,0

5,0

5,2

P4o/P4o

4,4

4,3

5,~

5,1

aanzuigvolume [m3/MJthl

0,57

0,35

0,55

0,60

P40 [atm]

2,2

3,6

2,0

1,8

formule

R 134a

R 152a

CF3-CH2F CHF2-CH3

De stoffen die nu het meest gebruikt worden zijn R111, dat goed mengbaar is
met machineoliën en dat in Duitsland het belangrijkste kringloopmedium is,
en R22 dat wél agressief reagee~t met organische materialen en in de Verenigde Staten een belangrijke rol speelt als kringloopmedium.

C.2 Milieu effecten van CFK’s
Aan CFK’s wordt zowel een ozonaantastend vermogen toegeschreven als een
aandeel in het antropogene broeikaseffect. Het aandeel van de CFK’s in het
broeikaseffect wordt geschat op 14% (zie figuur C.1). Dit komt met name
doordat één eenheid R12 een even groot broeikaseffect heeft als 19.103
eenheden CO2.
49.0%

6.0%

13.0%
14.0%
18.0%

¯

C02 ¯ NOx [] CFK’s ~ Methaan [] Overige

Figuur C.1 Relatief aandeel in het antropogene broeikaseffect van een aantal
stoffen

CFK’s worden meestal met een 3-cijferige kode aangeduid
Het eerste cijfer geeft aan het aantal koolstofatomen min één. Als
dit cijfer nu[ is, wordt het weggelaten.
- Het tweede cijfer geef~ het aantal waterstfatomen plus één
- Het derde cijfer het aanta~ Fluoratomen
CCI2F2 wordt dus (I-1)(0+I)(2)=12

C-2
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Het ozonaantastend vermogen van de CFK’s wordt veroorzaakt door het
Chloor- of Fluoratoom in het molekuul. CFK’s kunnen onder invloed van
uv-licht uit elkaar vallen. Er onstaan dan een of meerdere Chloorradikalen die
reageren met het ozon (03).

Cl + 03 --> ClO+ 02
ClO + 0 -~ CI ÷ 02

Het netto effect van de reactie is dus dat ozon wordt omgezet in twee O2
molekulen.
We kunnen het ozonaantastend vermogen en het vermogen als broeikasgas
van diverse CFK’s relateren aan R12. We krijgen dan de volgende figuur (De
gehanteerde waarden zijn afkomstig uit [27]):
Ozon~iepletie potentieel l.o.v. R12
1¯4

1.5
Potentieel als broeikasg~s t,o.v. R12

2

2.5

Figuur C.20zonaantastend vermogen en potentieel als broeikasgas van diverse CFK’s, gerelateerd aan R I 2
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Ozon-depletfe potentieel t.o.v. R12
0.1

0.08

0.06
"R142b

0.04

0.02

H20,NH3,~O2

R134a.

R125

Rl~3a

0
0.05

0.3

.ï .cì O~~0e
Figuur C.30zonaantastend vermogen en potentieel als broeikasgas van diverse CFK " s, gerelateerd aan R12
De waarden die in figuur C,2 en C.3 gegeven worden zijn niet exact daar zowel
met betrekking tot het broeikaseffect als tot de afl~raak van de ozonlaag veel
onzekerheden bestaan. De figuren geven echter wel een aardige indruk met
betrekking tot de richting waarin de altematieven voor R12 en R22 gezocht
zullen worden,

C.3 De alternatieven
R12 en R22 wordt dus een relatief groot ozonvernietigend toegeschreven én
ze spelen een belangrijke rol in het negatieve broeikaseffect.
Er zijn een aantal altematieven mogelijk:
¯ Er kan worden overgegaan op het gebruik van HCFK’s in plaats van
CFK’s. Het verschil tussen HCFK en CFK is dat een Chloor of Fluoratoom
vervangen is door een waterstof atoom. Hierdoor is de stof minder schadelijk voor de ozonlaag. Het voordeel van HCFK als alternatief is dat de
technologie hetzelfde blijtì, en dat dezelfde smeeroliën kunnen worden
gebruikt. De kringloopvloeistoffen zijn niet gitìig en niet brandbaar. Echter
doordat de stoffen nog steeds Chloor en of Fluor bevatten blijtì het
ozonaantastend vermogen aanwezig. Voorbeelden van HCFK’s zijn R22.
¯ Een tweede mogelijkheid is het gebruik van HK’s of HFK’s in plaats van
CFK’s, dus kringloopvloeistoffen zonder Chloor. Er zijn dan wel andere
smeermiddelen nodig.
¯ De derde mogelijkheid is om over te gaan op het gebruik van Ammoniak.
Ammoniak hee~ì uitstekende thermodynamische eigenschappen, maar is
brandbaar en in hoge concentraties giftig.
De laatste mogelijkheid is het gebruik van mixen. Zo is de mix
HFK 152a/HCFK-22/HCFK-124 een goed alternatief voor CFK-12. De
mix is echter pas over een aantal jaren commercieel beschikbaar.
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D. DIVERSE OMZETTINGSFORMULES
In andere landen worden vaak andere eenheden gebruikt, ln d~ verslag zUn
zoveel mogelUk de SI eenheden aangehouden. BU het bestuderen van de
bu~enlandsel~eratuurmoetmen erechterrekeningenmeehouden datandere
eenheden worden gebmikt.

D. 1 Temperatuur
In Amerikaanse literatuur wordt de temperatuur in het algemeen in °F gegeven. Voor het omzetten in °C kan de volgende formule gebruikt worden:

(1)

t l°C] = ~ (t [°F] - 32)

Het gebruik van een afwijkende eenheid voor de temperatuur heeft ook
gevolgen voor het aantal graaddagen (zie hoofdstuk 4). met behulp van (1)
kan ook hier de volgende relatie afgeleid worden:

(2)

DD [°C] =~ , DD [°F]
met DD hetaantalgraaddagen.

D.2 Warmte
Ook voor de warmte worden uiteenlopende eenheden gebruikt. Hieronder een
omzettingstabel:
Tabell.10mzetting van ve~chil~ndeenerg~-eenheden
kWh

Btu

kcal

GJ

I kWh

I

3413

6,6346.104 0,2778

1B~

2,93.10-4

1

18,594

lkcal

1,507.10-5

5,378.10"2 1

4,187.10"6

1GJ

3,6

1,2287,104 2,388.105

1

8,1388.10-5

D.3 Vermogen van warmtepompen
In de Verenigde staten wordt ook nog een afwijkende eenheid voor het
vermogen van een warmtepomp gebruikt, de ton. Hiervoor geldt:
1 ton -- 12000 Btu/h = 3,516 kW

