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De beschikbaarheid van warmte komt dikwijls niet overeen met de behoefte
eraan. Vaak is warmte beschikbaar op een ander moment of met een ander ver-
mogen dan vanuit de vraag gezien wenselijk is. In dat geval is warmteopslag een
efficiënte manier om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. 
Zolang als we kunnen terugzien maakt de mens al gebruik van passieve vormen
van warmteopslag. Grotwoningen worden wel beschouwd als de oudste vorm
waarin de mens gebruik heeft gemaakt van passieve seizoenswarmteopslag. 
De zware thermische massa van de rotsen dempte de temperatuurfluctuaties van
de seizoenen, waardoor de grotten in de zomer koel bleven, en relatief warm in de
winter. Ditzelfde principe werd veel later nog gebruikt in de voorraadkelder, die
door de grote thermische massa van de omringende aarde in de zomer goed 
koel bleef en die nog in de vorige eeuw werd gebruikt voor het bewaren van de
ingemaakte groenten. 

De voorgaande voorbeelden zijn vormen van seizoensopslag van warmte en
koude. Voor dagopslag komt ditzelfde principe terug in allerlei traditionele bouw-
vormen, waar thermische massa wordt gebruikt om dagfluctuaties uit te middelen
en zo overdag oververhitting in de woning te voorkomen. Een voorbeeld is de
traditionele leembouw, die voorkomt van Midden-Amerika tot Afrika. Hierbij zorgt
de zware thermische constructie van de woning ervoor dat de temperatuur in 
de zomer midden op de dag minder hoog oploopt dan in moderne lichtere
constructies het geval zou zijn.

Naast het passieve gebruik van warmteopslag, zijn er ook talloze voorbeelden van
actieve traditionele warmteopslag. Bij veel traditionele stookinstallaties komt in
het verbrandingsproces snel veel warmte vrij, maar is het gevraagde vermogen
lager, langdurig en gelijkmatig. Deze conversie is te realiseren met thermische
massa. Een klassiek voorbeeld hiervan vormt het vloerverwarmingssysteem van
de Romeinse badhuizen, het hypocaustum (afgeleid van het Griekse �π�-καιω,
‘eronder aansteken’). Hierbij werd hete lucht onder de vloer doorgevoerd om deze
op te warmen, waarna de vloer gedurende langere tijd warmte bleef afgeven. 
Op hetzelfde principe berust de tegelkachel. Een meer industriële toepassing 
is de broodoven, die traditioneel een grote thermische massa heeft. 

Inleiding
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Oude voorbeelden zijn de ovens die werden gevonden in Pompeï, maar ook de
huidige traditionele broodovens zoals op de bijgevoegde afbeelding uit Mali. 
Het klassieke hypocaust principe wordt overigens sinds de vorige eeuw opnieuw
gebruikt, nu in combinatie met luchtcollectoren die met zonne-energie de lucht
verwarmen die aan de hypocaust wordt toegevoerd. Afhankelijk van het ontwerp
van de hypocaust kan zo warmte worden opgeslagen voor een periode van enkele
uren tot maximaal drie dagen (Robert Hastings, 2000). 

Daartegenover staan de systemen, waarin het gevraagde vermogen juist hoger is
dan het aanbod. Om toch het gevraagde vermogen te kunnen leveren, wordt de
aangeboden warmte gedurende langere tijd geaccumuleerd in een thermische
opslag, waarna deze opslag met hoog vermogen ontladen kan worden. Een voor-
beeld dat iedereen kent is de elektrische boiler. Deze kan met een beperkt ver-
mogen geladen worden en toch door zijn opslagcapaciteit op het moment van
vraag de gewenste hoeveelheid warm water leveren. De capaciteit van het ver-
warmingselement is echter onvoldoende om direct de volledige warmtevraag te
leveren, zoals iedereen gewaar wordt die onder een snel koud wordende douche
staat. Hetzelfde geldt voor de zonneboiler, die door een zonnecollector overdag
geladen wordt en ’s avonds - of de volgende ochtend - in korte tijd geleegd.
De voorbeelden van warmteopslag die ik tot nu toe heb genoemd, zijn alle voor-
beelden van de opslag van voelbare warmte. Hierbij wordt de warmte gebruikt 
om een temperatuurstijging in de warmteopslag te bewerkstelligen. Warmte kan
echter ook in een faseovergang worden opgeslagen; met name die tussen vast en
vloeibaar. Hèt traditionele voorbeeld hiervan is koudeopslag in ijskelders zoals die
een eeuw geleden nog werd gebruikt. IJs uit de winter werd gedurende het jaar
bewaard in een speciaal ontworpen kelder voor gebruik in ijskasten, typisch
houten kasten met kurk als isolatiemateriaal, voor het conserveren van voedsel.
Op diverse plaatsen in Nederland zijn deze nu in onbruik geraakte kelders nog 
aan te treffen. 

figuur 1

(links) Broodoven en (rechts) traditionele bouw in Timboektoe, Mali. 
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Hoewel warmteopslag dus al een lange geschiedenis heeft, is het onderzoek naar
warmteopslag nog steeds springlevend. Met name door de toenemende inter-
nationale en nationale erkenning van de noodzaak om het gebruik van fossiele
brandstoffen te reduceren, staan het gebruik en de opslag van zonnewarmte volop
in de belangstelling. In Nederland komt dat tot uiting in de roadmap van Holland
Solar, waarin het belang van seizoenswarmteopslag voor de woningbouw wordt
benadrukt. Op Europees niveau keert het belang van warmteopslag terug in de
visiedocumenten van de European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF),
maar ook bijvoorbeeld in de nieuwe FP7 Energy call van de Europese Unie voor
2011, waarin meerdere onderwerpen staan die gerelateerd zijn aan warmteopslag.
Ook binnen de IEA Solar Heating Cooling en IEA ECES programma’s wordt veel
onderzoek naar warmteopslag verricht, zoals op dit moment in de gecombineerde
IEA SHC taak 42/ECES annex 24 waarbij met name het onderzoek naar fase-
overgangsmaterialen en thermochemische materialen een prominente rol speelt.
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Warmte kan op verschillende manieren worden opgeslagen: in de vorm van een
temperatuurverschil, in de vorm van een faseovergang of in de vorm van een
chemische reactie. Op moleculair niveau betekent dit, dat bij het toevoeren van
energie aan een materiaal, deze energie kan resulteren in meer beweging van de
moleculen ten opzichte van elkaar (temperatuurstijging), het verzwakken of ver-
breken van de bindingen tussen de moleculen (smelten of verdampen) en het
verbreken of wijzigen van de bindingen binnen het molecuul (reactie). 

Voelbare warmteopslag
De meest toegepaste manier voor het opslaan van warmte is warmteopslag in
water. Water heeft een zeer grote warmtecapaciteit, zowel per kilo als in iets
mindere mate per kubieke meter, en is dus bij uitstek geschikt om veel warmte 
op te slaan. Verder kan het als vloeistof eenvoudig verpompt worden, wat het
mogelijk maakt om een watergevulde warmteopslag direct te ontladen zonder de
noodzaak van een warmtewisselaar. Hierdoor is het laden en ontladen van grote

Opslagtechnologieën
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figuur 2

Warmte opslag in water bestaat uit voelbare warmte, smeltwarmte en verdampingswarmte. 
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vermogens probleemloos mogelijk. En in het geval dat een warmtewisselaar 
toch nodig is, verhoogt convectie de warmteoverdracht zodat hoge specifieke
vermogens kunnen worden behaald. Ten slotte is water in grote hoeveelheden
beschikbaar, extreem goedkoop en qua toxiciteit en milieuaspecten bijzonder
veilig. Het is dan ook niet vreemd, dat we op allerlei plekken watervaten als
warmteopslag terugvinden; van grote watervaten bij tuinbouwbedrijven tot het
keukenboilertje bij u thuis. 

warmtecapaciteit dichtheid volumetrische thermische Thermische 
warmtecapaciteit geleiding diffusiviteit

J/kgK kg/m3 MJ/K/m3 W/mK m2/s

water 4200 1000 4,2 0,6 1,4E-07

ijs 2200 917 2,0 2,1 1,0E-06

olijfolie 1650 920 1,5 0,2 1,1E-07

marmer 750 2700 2,0 0,2 1,1E-07

beton 920 2400 2,2 1,7 7,7E-07

glas 840 2600 2,2 0,9 4,3E-07

zand (droog) 800 1600 1,3 1,0 7,8E-07

koper 390 8900 3,5 390,0 1,1E-04

ijzer 460 7900 3,6 75,0 2,1E-05

lood 130 11300 1,5 35,0 2,4E-05

roestvrij staal 460 7800 3,6 50,0 1,4E-05

Hoe geschikt water over het algemeen ook is om warmte in op te slaan, het heeft
toch een aantal beperkingen. Een belangrijke beperking is het feit dat het bevriest
onder de 0°C, en onder atmosferische druk gaat koken boven de 100°C. Als trans-
portmedium wordt bij temperaturen onder het vriespunt vaak glycol of water-
glycol gebruikt, en bij temperaturen boven het kookpunt vaak thermische olie,
maar deze hebben ten opzichte van water het nadeel dat de viscositeit hoger is en
de warmtegeleiding en warmtecapaciteit lager. Voor temperaturen boven de 100°C
is het ook mogelijk om water onder druk te brengen, waardoor het kookpunt naar
boven verschuift, maar de snel oplopende druk en de veiligheidsrisico’s die dit 
met zich meebrengt beperken de praktische mogelijkheden van deze methode. 

figuur 3

Opslagcapaciteit en thermische diffusiviteit van verschillende materialen.



8 prof.dr. Herbert Zondag

Dit zorgt ervoor dat voor hoge temperatuur warmteopslag een ander opslag-
medium moet worden gebruikt. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van warmte-
opslag in steen of beton. Een voorbeeld van warmteopslag bij zeer hoge tempera-
tuur wordt gevormd door de windverhitters die worden gebruikt voor het terug-
winnen van de energie van de rookgassen, bijvoorbeeld bij hoogovens. Het hete
rookgas wordt naar de windverhitter geleid, waardoor de thermische massa van
de windverhitter wordt opgewarmd. Vervolgens wordt toevoerlucht via de wind-
verhitter weer naar de hoogoven geleid. Deze vorm van warmteterugwinning is
noodzakelijk om de hoge hoogovenstemperatuur van meer dan 1500°C te kunnen
behalen.

Helaas is het opslaan van warmte in een vaste stof minder eenvoudig dan het
opslaan van warmte in een vloeistof. Enerzijds zijn transportmedium en opslag-
medium nu niet gelijk, waardoor er een extra warmteoverdrachtsstap nodig is.
Anderzijds treedt binnen de opslag geen convectie op, waardoor de warmte-
geleiding van het opslagmedium de warmteoverdracht begrenst. De thermische
indringdiepte wordt gegeven door L = √4 α t met α = k/ρcp (met α de thermische
diffusiviteit in m2/s, t de tijd in s, k de warmtegeleiding in W/mK, ρ de dichtheid in
kg/m3 en cp de warmtecapaciteit in J/kgK) en deze is voor de meeste materialen
klein. Hierdoor wordt bij grote elementen en korte cycli alleen de buitenschil van
het opslagmateriaal opgewarmd, maar de temperatuur van de kern blijft constant,
analoog aan het voorbeeld van de grotwoning uit de inleiding. Om hier wat gevoel
voor te geven: dit betekent dat bij een temperatuursprong aan het oppervlak 
van een betonnen plaat, het bijna een uur duurt voordat de temperatuur op 
vijf centimeter dikte van de plaat met de helft van deze temperatuurstap is 
gestegen. Ten slotte is belangrijk dat de vaste stof de thermische cycli doorstaat
zonder dat door de thermische uitzetting scheuren ontstaan (Laing, 2008).

Een alternatief is om te werken met materialen die bij de vereiste hoge tempera-
tuur vloeibaar zijn. Bij Concentrating Solar Power (CSP) systemen wordt daarom
ook gewerkt met opslag van warmte in vloeibaar zout. Hierbij wordt een mengsel
van NaNO3 en KNO3 gebruikt, met een smeltpunt van 220°C. In het Andasol
project is een dergelijk CSP systeem gerealiseerd met twee grote tanks, waarvan
de temperatuur van de ‘koude’ tank 290°C is en die van de ‘warme’ tank 390°C.
Een belangrijk aandachtspunt binnen dit systeemontwerp is echter de trace-
heating, die noodzakelijk is om te zorgen dat de temperatuur nergens in het
leidingsysteem onder de stollingstemperatuur van het zout komt, in welk geval
depositie van vast zout zou optreden waardoor verstopping ontstaat.
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Niet alleen de temperatuur is kritisch bij warmteopslag in water. Een ander nadeel
van water treedt op als warmteopslag op zeer grote schaal gewenst is; dit vereist
grote volumes, wat leidt tot ruimtebeslag en een relatief kostbare constructie om
het water op te slaan. Een interessant alternatief is hier warmteopslag in de
bodem. Omdat het opslagmateriaal van nature al aanwezig is, vereist deze tech-
niek nauwelijks ruimtebeslag en hoeven er geen constructietechnische problemen
te worden opgelost (afgezien van het afdichten van scheidende bodemlagen). De
kosten zijn beperkt tot de warmtetoevoer- en onttrekkingssystemen, zonder dat 
er kosten verbonden zijn aan het opslagmateriaal zelf. Beperkingen van warmte-
opslag in de bodem zijn de vereiste bodemgeschiktheid, de beperkte temperatuur-
range (met name zonder grondwaterbehandeling), de noodzakelijke grootschalig-
heid van de systemen en de thermische verliezen bij hogere opslagtemperaturen.
Het meest toegepast zijn lage temperatuur Warmte Koude Opslag systemen (WKO
systemen) voor utiliteitstoepassingen waarbij tevens koeling vereist is. WKO is 
een uitstekende manier om de koelvraag van utiliteitsgebouwen op een duurzame
manier in te vullen. Deze systemen hebben qua geplaatste aantallen de afgelopen
vijftien jaar in Nederland dan ook een grote vlucht genomen.

Warmteopslag in faseovergangsmaterialen
Zoals gezegd heeft water een grote warmteopslagcapaciteit, maar vooral indien
een voldoende grote temperatuurrange voor opslag beschikbaar is. Als de toe-
gestane temperatuurrange bijvoorbeeld niet 50°C maar slechts 5°C is, is ook de
energie die in het water kan worden opgeslagen tot een tiende gereduceerd. 
Een interessant alternatief is in dat geval echter het gebruik van smeltwarmte. 
Bij smelten en stollen kan een grote hoeveelheid warmte respectievelijk worden
opgenomen of afgestaan binnen een zeer beperkt temperatuurgebied. Dit is 
met name interessant voor koeltoepassingen en voor compacte transport-
toepassingen, met als bekend kleinschalig voorbeeld de koelelementen voor de
picknick. Voor deze vorm van warmteopslag worden faseovergangsmaterialen
ontwikkeld, beter bekend als Phase Change Materials of PCM’s. Deze PCM’s 
zijn onder te verdelen in twee klassen: organische PCM’s zoals paraffines en
anorganische PCM’s zoals zouthydraten. Commerciële PCM’s zijn beschikbaar in de
range van -35 tot +120°C, met smeltwarmte in de range van 50 tot ruim 300 kJ/kg
(IEA ECES 17 final report, 2005). Het is belangrijk om te beseffen dat de smelt-
warmte van 1 kg PCM van 300 kJ/kg, overeen komt met het opwarmen van 1 kg
water van 10°C tot 80°C. Dit betreft dus een aanzienlijke hoeveelheid warmte die
in principe beschikbaar is een zeer smal temperatuurtraject, waardoor bij koeling
en verwarming een veel homogenere temperatuur bereikt kan worden dan bij
opslag als voelbare warmte. Hoe mooi dit ook klinkt; in praktijk zijn er nog de
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nodige problemen met de toepassing van PCM’s. Zo zetten de PCM’s uit bij
smelten, en krimpen weer bij stolling. Ook is de warmtegeleiding beperkt. 
De paraffines hebben een smelttraject, zijn brandgevaarlijk en kunnen minder
energie opslaan dan zouthydraten. Zouthydraten aan de andere kant zijn welis-
waar relatief goedkoop en kunnen veel energie opslaan, maar zijn ook corrosief 
en hebben last van onderkoeling (het stollen treedt op bij een lagere temperatuur
dan het smelten). Ook zijn ze minder stabiel, doordat bij het bewaren van het
zouthydraat in gesmolten toestand fasescheiding kan optreden tussen het vrij-
gekomen kristalwater en het gedeeltelijk gedehydrateerde zout. 

Deze problemen kunnen sterk aan het licht treden indien men PCM’s in bulk in
grote vaten als warmtebuffer gebruikt. Beroemd is het Dover house project uit
1948 van Maria Telkes, in de begintijd van het onderzoek aan PCM’s, waarin 21 ton
Glauberzout (Na2SO4x10H2O) in een woning met 135 m2 vloeroppervlak werd
geïntegreerd. Het doel van deze PCM opslag was om, met behulp van 67 m2

zonnecollectoren, zoveel zonnewarmte op te slaan dat hiermee volledig in de
warmtevraag van de woning kon worden voorzien. De eerste twee jaar lukte 
dat ook, maar daarna, in de woorden van Lane (1983): “The Glauber’s salt had
separated into anhydrous and supernatent layers, losing most of its storage
capacity. Most of the cans were corroded and leaking, and water of hydration 
had been lost. Confronted with a frigid house, respiratory infection, and a snowy
nor’easter, the [inhabitants] petitioned for relief. [The owner], alarmed at the
conditions, installed electric heaters.” 

Het onderzoek concentreerde zich vervolgens op het verdikken of in een gel
opsluiten van de PCM, zodat fasescheiding niet meer op zou treden. Een serie van
materialen is hiervoor gebruikt, van natriumsilicaat tot houtpulp, veenmos en klei
(attapulgiet). Verder bleek de onderkoeling bij zouthydraten te kunnen worden
beperkt door geschikte kiemvormers, die het kristallisatieproces in gang kunnen
zetten, zoals Borax voor Glauber zout (Farid et al., 2004). Voor het verbeteren 
van de warmtegeleiding van de PCM zijn geleidende matrixstructuren zoals
geëxpandeerd grafiet toegepast (e.g. Mehling, 1999).

Hoewel nog steeds onderzoek gaande is naar het gebruik van bulk PCM, verschoof
de aandacht al spoedig naar het inkapselen van PCM in kunststof of metalen
capsules, waarbij men in de capsules voldoende ruimte laat om de uitzetting op 
te kunnen vangen. Deze gemacro-encapsuleerde PCM’s kunnen bovendien goed
omstroomd worden door het warmtetransportmedium, waardoor de warmte-
overdracht in het systeem verbetert. 
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Tegenwoordig concentreren onderzoeksinstituten en commerciële partijen zich
onder meer op micro-encapsulering, waarbij de PCM wordt opgeslagen in kleine
capsules van omstreeks twee tot veertig micrometer. Niet alleen is op deze wijze
fasescheiding te voorkomen, maar bovendien is zo de warmteoverdracht veel
beter, doordat een zeer groot contactoppervlak wordt gevormd tussen het PCM
materiaal en het koelmedium. Daarbij wordt de warmteweerstand binnen de PCM,
die bij macro-encapsulering vaak limiterend is, door de kleine lengteschaal nu
verwaarloosbaar ten opzichte van de warmteweerstand naar het contactmedium.
Bovendien kan de combinatie van gemicro-encapsuleerde PCM’s en het transport-
medium in zijn geheel als een slurry verpompt worden, waardoor de warmte-
overdracht op systeemniveau verbetert. 

Verder wordt veel werk verricht aan het impregneren van bouwmaterialen met
PCM. Dit betreft een passieve toepassing van de PCM, die bedoeld is om, vooral
bij lichte bouw, oververhitting in de zomer te voorkomen, analoog aan het principe
van de zware traditionele leembouw zoals genoemd in de inleiding. Wanneer de
temperatuur in de woning te hoog oploopt smelt de PCM en neemt daarbij de
overtollige warmte op. Belangrijk is daarbij wel dat de PCM ’s nachts de gelegen-
heid heeft om de warmte weer af te staan en te stollen, bijvoorbeeld door zomer-
nachtventilatie; anders werkt het principe de volgende dag niet meer. Er wordt nog
veel onderzoek gedaan naar deze technologie, onder andere binnen het IEA SHC
programma (Schossig, 2005; Cabeza, 2005), maar ook zijn hiervoor al commer-
ciële producten gerealiseerd, zoals gipsplaat, geïmpregneerd met gemicro-
encapsuleerde PCM door BASF en Knauf, of geïmpregneerde vezelplaat door
Rubitherm.

PCM’s treft men tot slot aan in compacte autonome toepassingen waarbij de
temperatuur constant op een bepaalde waarde gehouden moet worden.
Voorbeelden zijn medische toepassingen voor het transport van bloedproducten
en organen, maar ook bijvoorbeeld catering toepassingen zoals pizzaboxen
(Rubitherm) en koelblijvende flessen. Ook belangrijk is het voorkomen van
oververhitting in buiten opgestelde elektronica, waarbij grote zoninstraling
overdag niet mag leiden tot te hoge temperaturen. Hiervoor zijn systemen
ontwikkeld door TEAP en Climator.
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Ik heb tot nu toe twee problemen aangegeven voor warmteopslag in water: 
een hoge temperatuur of een beperkt temperatuurtraject. Een derde probleem
ontstaat als de warmte langdurig en compact moet worden bewaard. Zowel bij
voelbare warmteopslag als bij warmteopslag in een faseovergang geldt dat de
opgeslagen warmte of koude langzaam weglekt naar de omgeving. 
In dit geval staat ons nog een derde warmteopslagtechnologie ter beschikking: 
de sorptiewarmteopslag. De werking hiervan berust op het principe dat warmte
gebruikt kan worden om een reversibele endotherme reactie aan te drijven. 
Als de warmtetoevoer stopt en het systeem weer afkoelt zal de exotherme terug-
reactie spontaan weer optreden en komt de warmte weer vrij. Om de warmte lang-
durig op te slaan is het dus nodig deze spontane terugreactie te voorkomen. 
Dit kan worden gedaan door de reactieproducten van de endotherme reactie te
isoleren en gescheiden van elkaar op te slaan. Op deze manier kan warmte vrijwel
verliesvrij bewaard worden. Bovendien is het mogelijk om, door de juiste mate-
rialen te kiezen, zeer hoge energiedichtheden te behalen. Dit kan oplopen tot
meer dan een factor vijf hoger dan bij warmteopslag in water. 

Thermochemische 
warmteopslag

laden

+ warmte

+ warmte

+

+

bewaren

ontladen

figuur 4

Het principe van thermochemische warmteopslag.
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Bij sorptieopslag zijn er in principe twee klassen materialen: de adsorptie-
materialen (oftewel fysisorptiematerialen) en de absorptiematerialen (oftewel
chemisorptiematerialen). Bij fysisorptie vindt aanhechting plaats aan het
oppervlak, en adsorptiematerialen hebben dan ook een hoge interne micro-
porositeit. Bij chemisorptie vindt absorptie op moleculair niveau in de kristal-
structuur plaats. Voorbeelden van fysisorptiematerialen zijn zeoliet, silicagel,
actieve kool of geactiveerd aluminium. Voorbeelden van chemisorptiematerialen
zijn bijvoorbeeld zouthydraten, ammoniakaten, methanolaten of metaalhydrides.
Met chemisorptiematerialen is een hogere energiedichtheid te bereiken tegen
lagere kosten dan met fysisorptiematerialen, maar er zijn meer problemen met 
de stabiliteit van de chemisorptiematerialen.
Om warmte op te slaan staan ons veel materialen ter beschikking. Het is belang-
rijk om daar een verstandige keuze in te maken. Voor warmteopslag is het van
belang dat op het gewenste temperatuurniveau zoveel mogelijk warmte moet
kunnen worden opgeslagen en onttrokken, zodat de opslag zo compact mogelijk
gehouden kan worden. Een eerste aanwijzing voor het type materialen dat we
zoeken wordt gegeven door de vergelijking voor de Gibbs energie onder
standaardcondities.

∆G = ∆H – T∆S

Bij evenwicht is de verandering in de Gibbs energie nul. De evenwichts-
temperatuur volgt nu uit:

T = ∆H/∆S

Indien bij een gegeven temperatuur een zo hoog mogelijke energie per mol moet
worden opgeslagen, gegeven door ∆H, dient dus de verandering in de entropie ∆S
zo groot mogelijk te zijn. De grote overgang in entropie betekent dat bij het laden
van het materiaal van een zeer geordend naar een zeer ongeordend materiaal
wordt overgaan; oftewel van een vaste fase naar een gasfase. Voor compacte
thermochemische warmteopslag ligt de focus dan ook op vaste stoffen die in staat
zijn een gas op te nemen. Qua terminologie staat de vaste stof bekend als het
‘sorbent’ en het gas als het ‘sorbaat’. Bij voorkeur is het sorbent een materiaal met
een hoge molaire dichtheid, dat per molecuul zoveel mogelijk water aanhecht met
een bindingsenergie die zodanig is dat het materiaal in de goede temperatuurrange
zit. Verder dient de vaste stof voldoende poreus te zijn om het gas makkelijk op te
nemen zonder dat teveel drukval optreedt, en dient de absorptiereactie voldoende
snel te zijn. Dit vereist in praktijk vooral veel materiaalonderzoek.
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We hebben nu dus een systeem dat bestaat uit een gas en een vaste stof. 
De vaste stof is goed op te slaan, maar het gasvormige sorbaat is door zijn lage
dichtheid niet eenvoudig te bewaren. Wat daarentegen wel mogelijkheden biedt,
is om ofwel het sorbaat te condenseren, ofwel het aan te hechten aan een ander
zout, ofwel het niet op te slaan maar uit te wisselen met de omgeving. Dit leidt tot
twee soorten systemen: open sorptie systemen waarbij het sorbaat uit de omge-
vingslucht wordt gehaald, en gesloten sorptie systemen, waarin het sorbaat in
ofwel gecondenseerde vorm, ofwel aangehecht aan een ander zout wordt opge-
slagen. In open systemen, die gebruik maken van de buitenlucht, is er in praktijk
geen andere keuze dan het gebruik van waterdamp uit de lucht als sorbaat. 
In gesloten systemen (in praktijk vooral warmtepompen) wordt naast waterdamp
ook ammoniak, methanol of ethanol als sorbaat toegepast. Voor hoge tempera-
tuur systemen wordt verder kooldioxide (Kato, 2004) en ook wel waterstof
toegepast (Kleinwächter, 2006), beide in aangehechte vorm opgeslagen. 
Deze alternatieve sorbaten zijn echter niet geschikt voor grootschalige seizoens-
warmteopslag in de gebouwde omgeving, enerzijds vanwege kosten en veilig-
heidsaspecten, en anderzijds omdat de compactheid van het systeem afneemt
indien ook het sorbaat zou moeten worden opgeslagen, met name wanneer dat 
in aangehechte vorm zou zijn.

Gesloten systemen zijn normaal gesproken geëvacueerd zodat het transport van
het sorbaat gerealiseerd wordt door het verschil in dampdruk. Bij het laden van
zo’n systeem wordt het sorbaat verdampt met lage temperatuur warmte uit de
omgeving. In het geval van compacte seizoensopslag kan deze warmte geleverd
worden door een bodemwarmtewisselaar, in het geval van een industriële warmte-
pomp of koeler door industriële restwarmte. Bij aanhechting van het sorbaat aan
het zout komt de warmte op hoge temperatuur vrij. Dergelijke systemen werken
dus als een sorptiewarmtepomp. Het onderzoek naar vaste-stof sorptiewarmte-
pompen en -koelers loopt dan ook grotendeels parallel aan het onderzoek naar
compacte warmteopslag. Deze systemen kunnen zowel warmte als koude leveren;
waar verwarming wordt geleverd door de aanhechting van de damp aan het zout,
wordt koude geleverd bij de verdamper, waar immers op lage temperatuur
verdampingswarmte wordt onttrokken. 

Een verschil tussen vaste-stof sorptiewarmtepompen en compacte sorptiewarmte-
opslag is dat bij compacte warmteopslag een grotere opslagcapaciteit nodig is en
dus meer sorbent. Speciaal voor seizoenswarmteopslag zijn grote hoeveelheden
sorbent nodig. Dit stelt zware eisen aan de gebruikte materialen in termen van
energieopslagdichtheid en toelaatbare kosten. Aan de andere kant is voor
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warmtepomptoepassingen veel minder materiaal nodig, maar is het belangrijk dat
het systeem veel cycli kan maken, wat leidt tot zwaardere eisen aan de stabiliteit
van het sorptiemateriaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor warmte-
pompen veel onderzoek wordt gedaan naar geavanceerde adsorptiematerialen
zoals ALPO’s, SAPO’s en MOFs, terwijl voor compacte warmteopslag juist zout-
hydraten veelbelovend zijn. 

Open sorptie systemen zijn de meest compacte en constructietechnisch een-
voudige systemen. Condenserende gesloten sorptie systemen zijn minder compact
doordat zowel sorbent als sorbaat moeten worden opgeslagen, en bovendien zijn
ze vaak constructietechnisch lastiger in verband met de evacuering. Aanhechten
aan een ander zout resulteert in een verdere afname van de opslagdichtheid en
een toegenomen complexiteit van het systeem. Dergelijke systemen worden
vooral gebruikt als hoge temperatuur warmtepomp; hierbij staat opslagdichtheid
niet voorop.

Voor compacte warmteopslag kan dit als volgt worden samengevat: water is een
geschikt sorbaat voor compacte thermochemische warmteopslag. Water kan goed
worden geabsorbeerd door een hele reeks zouten, zoals blijkt uit het veelvuldig
voorkomen van natuurlijke zouthydraten. Het water kan goed uit de omgeving
worden onttrokken, maar kan ook in een gesloten systeem gecondenseerd opge-
slagen worden. Vervolgens moet een zouthydraat gevonden worden dat voldoende
energiedichtheid heeft en dat op het gewenste temperatuurniveau kan worden
gehydrateerd en gedehydrateerd. Ook moet het zout voldoen aan een serie
praktische criteria: vallend binnen de veiligheidsnormen, bij de verwachtte
productiecapaciteit van het systeem voldoende goedkoop verkrijgbaar en groot-
schalig aanwezig, terwijl ook de uiteindelijke productie van het materiaal (en het
systeem) niet teveel energie mag kosten.

Nu wordt het tijd om eens te kijken naar de toepassingen waarvoor thermo-
chemische warmteopslag de afgelopen decennia onderzocht is. De voordelen van
thermochemische warmteopslag komen het sterkst tot uiting bij compacte lange-
termijn warmteopslag. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van
dergelijke langetermijn opslag is opslag van zonnewarmte in de zomer voor
gebruik in de winter, met name voor seizoensopslag in de gebouwde omgeving.
Hiernaast zijn nog diverse andere mogelijkheden onderzocht zoals het langdurig
en compact opslaan van warmte om koude start in auto’s te vermijden, aangezien
bij koude start extra brandstofverbruik en emissies optreden. Een systeem met
een goed geïsoleerde PCM warmteopslag is voor dit doel al gebruikt in de BMW-5
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serie (Neuschütz, 1999), en studies zijn verricht naar de mogelijkheid om hiervoor
thermochemische warmteopslag toe te passen op basis van Calciumhydroxide
(Darkwa, 1998). Ook is gekeken naar de mogelijkheid om flexibel restwarmte te
transporteren met behulp van containers met zeoliet (Storch, 2006). Ten slotte
bestaat er een groeiende reeks zelfwarmende of zelfkoelende producten zoals de
zelfwarmende bekers koffie van Nestlé, Caldo Caldo en Wolfgang Puck en het
zelfkoelende biervat op basis van zeoliet van Cool-System KEG GmbH. 

Het grootste potentieel van thermochemische warmteopslag bestaat echter uit
seizoensopslag. Een studie gefinancierd door de Zweedse SBR en STU uit 1982
concludeerde al dat, vanwege de complexiteit, het niet waarschijnlijk is dat
thermochemische opslag kan concurreren met voelbare en latente warmteopslag
voor korte termijn toepassingen, maar dat seizoensopslag van zonnewarmte
aandacht verdient omdat het energiebesparingspotentieel hiervan hoog is. 

Het eerste gerealiseerde thermochemische seizoensopslagsysteem was het
Tepidus systeem van professor Ernst-Ake Brunberg in 1980 in Zweden. Het was
een gesloten geëvacueerd systeem met acht grote tanks met het sorbent
natriumsulfide en een verdamper gekoppeld aan een bodemwarmtewisselaar. 
Het systeem werd gebruikt voor de verwarming van een woning in Stockholm met
100 m2 vloeroppervlak. Figuur 5 toont de zoutopslag, de opslag voor het gecon-
denseerde water, de bodemwarmtewisselaar (die de omgevingswarmte aanvoert
waarmee het water wordt verdampt) en de warmtewisselaars in het systeem 

figuur 5

Schets van het Tepidus systeem van Brunberg (afbeelding uit Popular Science, november 1980).
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(voor de overdracht van de warmte van de TCM opslag naar het ruimte- en
tapwaterverwarmingssysteem). Ook toont de figuur de 40 m2 zonnecollectoren op
het dak die het zout regenereren.

In het eerder genoemde Zweedse rapport zijn meerdere voorbeelden onderzocht
van thermochemische seizoensopslag voor een woonhuis, waaronder een opslag
met CaCl2x2CH3OH, het systeem van Brunberg met Na2Sx5H2O (vergeleken met de
alternatieven MgCl2xH2O en CaSO4xH2O), een gas-vloeistof systeem op basis van
H2SO4xH2O (dat de voorkeur kreeg boven het alternatieve NaOH systeem vanwege
de verwachtte hogere energiedichtheid) en een systeem op basis van CaCl2xH2O.
Geconcludeerd werd dat de systemen met H2SO4 en NaOH ernstige nadelen
hadden vanwege de hoge corrosiviteit, wat zou leiden tot kostbare maatregelen 
in het systeem. Ook wat betreft veiligheid vereisten deze systemen extra maat-
regelen. Na2S leverde eveneens een gezondheidsrisico op. Aangegeven werd dat,
zeker op korte termijn, de systemen kostbaar zouden zijn, maar dat op lange ter-
mijn bij een voldoende ontwikkelde markt deze systemen niet veel ingewikkelder
hoefden te zijn dan een gewone CV installatie. 

Ondanks deze positieve conclusie kwam het onderzoek niet veel verder meer. 
De daling van de energieprijzen aan het begin van de jaren tachtig was het einde
van veel onderzoek naar duurzame energie. Het werk op het gebied van thermo-
chemische seizoensopslag vond alleen nog voortgang in de ontwikkeling van
sorptiewarmtepompen en sorptiekoeling. Het bedrijf Tepidus AB werd over-
genomen door het Nederlandse De Beijer RTD. Dit bedrijf ontwikkelde samen 
met ECN omstreeks 2000 de SWEAT warmtepomp op basis van natriumsulfide. 

Pas in het laatste decennium kwam sorptiewarmteopslag weer volop in beeld.
Belangrijke partijen hierbij zijn ITW en ECN. ITW heeft een veldtest gerealiseerd
van een open sorptieopslag op basis van zeoliet (Kerskes, 2006), en werkt nu aan
een nieuw ontwikkeltraject op basis van geïmpregneerd zeoliet (Kerskes, 2010).
ECN bereidt momenteel een veldtest voor met een open sorptie magnesium-
chloride systeem. Verder heeft AEE Intec een gesloten sorptieopslag ontwikkeld
op basis van silicagel (HYDES, 2002; Wagner, 2006). Bij het Franse PROMES
laboratorium is een opslag gerealiseerd op basis van strontiumbromide (Mauran,
2008). Het Zwitserse EMPA doet onderzoek aan een NaOH systeem (Weber, 2008).
Aan de universiteit van Minnesota wordt gewerkt aan een opslagsysteem met een
gestratificeerde CaCl2 oplossing (Davidson, 2010) en TNO heeft gewerkt aan een
CaCl2-suspensieopslag.
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De ontwikkeling van sorptie warmteopslag is dus opnieuw in een stroom-
versnelling gekomen. Het is echter noodzakelijk om kritisch te kijken naar wat 
er op dit moment bereikt is. Een belangrijk aspect is het materiaal. Er wordt veel
gebruik gemaakt van fysisorptiematerialen zoals silicagel en zeoliet, vanwege 
hun goede structurele eigenschappen (geen uitzetten of krimp) en hun constante
laad-/ontlaadgedrag over meerdere cycli. Een groot nadeel is echter dat ze eigen-
lijk te duur zijn voor seizoenswarmteopslag en dat ze bovendien een te lage
energiedichtheid hebben. Dit is een belangrijk argument om naar chemisorptie-
materialen te kijken zoals de eerder genoemde zouthydraten. Niet alle chemi-
sorptiematerialen zijn echter geschikt. Eerder genoemde materialen als natrium-
sulfide, zwavelzuur en natronloog zijn niet alleen sterk corrosief, maar brengen
ook gezondheidsrisico’s mee. Daardoor is het zeer twijfelachtig of ze potentieel
hebben in de gebouwde omgeving. Andere materialen zoals lithiumchloride en
lithiumbromide kunnen wel in sorptiekoelers worden toegepast, maar zijn veel te
kostbaar voor gebruik in seizoenswarmteopslag. Ook bij strontiumbromide zijn de
kosten voor het zout een probleem. Het is dus nodig om een kritische selectie van
potentieel interessante materialen uit te voeren.

ECN heeft een grote inventarisatiestudie uitgevoerd naar potentieel interessante
materialen voor sorptieopslag. Als eerste is geconcludeerd dat vloeibare sorptie-
materialen over het algemeen een te lage energieopslagdichtheid hebben. De paar
materialen waarvoor deze wel voldoende is, zijn alle ongeschikt vanwege veilig-
heid en corrosiviteit. Van de vaste stoffen werd een aantal geselecteerd als
potentieel interessant. Hieronder waren magnesiumsulfaat, aluminiumsulfaat,
magnesiumchloride en calciumchloride. Het eerder genoemde natriumsulfide viel
af vanwege veiligheid en corrosiviteit, mede op basis van de ervaring opgedaan bij
ECN bij het ontwikkelen van de SWEAT warmtepomp met dit materiaal.

Bij de eerste experimenten aan magnesiumsulfaat bleek al snel dat dit materiaal
bijzonder langzaam hydrateert. Aluminiumsulfaat leverde een vergelijkbaar resul-
taat op. Ook door anderen is de trage hydratatie van veel sulfaten, lithiumsulfaat
uitgezonderd, gerapporteerd (Jonsson, 2000). Opvallend was verder dat de mag-
nesiumsulfaat samples van twee verschillende fabrikanten ook met verschillende
snelheden water opnamen, wat aangeeft dat de reactiesnelheid blijkbaar wordt
beïnvloed door de preparatiecondities van het sample. 

MgCl2x6H2O en CaCl2x2H2O bleken echter na uitstoken weer snel en makkelijk
water op te nemen. Hierbij komt ook een significante hoeveelheid warmte vrij. 
Bij ECN werd bij het hydrateren met een lage waterdampdruk van 12 mbar in een
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geëvacueerde reactor een temperatuurstijging behaald van 50°C naar 70°C voor
magnesiumchloride, en van 50°C naar 60°C voor calciumchloride. In Figuur 6 zijn
de resultaten uitgezet.

Vervolgens werd geprobeerd het magnesiumchloride ook in een open reactor te
hydrateren in een bevochtigde stikstof omgeving met 12 mbar dampdruk. Hierbij
werd eveneens een goede temperatuurtoename van de lucht geconstateerd van
10°C in de verdamper tot 53°C bij de reactoruitgang. Aan de andere kant werd
geconstateerd dat na verloop van tijd overhydratering in het materiaal optrad. 
Aan de zijde waar de waterdamp het bed in kwam, nam de magnesiumchloride
zoveel water op dat het zout begon op te lossen in zijn eigen kristalwater. Hier-
door klonterde het zout bovenin de reactor samen en ontstond een koek van
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Temperatuurstijging voor verschillende geteste zouthydraten (case 1: reactortemperatuur 25°C en verdamper-
temperatuur 25°C, case 2: reactortemperatuur 50°C en verdampertemperatuur 10°C).

figuur 7

Overhydratering van het zouthydraat en zouthydraat geïmpregneerd in dragermateriaal.
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materiaal die de luchtstroming afsloot. Bij tests in het laboratorium bleek dat zowel
magnesiumchloride als calciumchloride onder blootstelling aan laboratoriumlucht
zoveel water aan de lucht onttrokken dat het materiaal langzaam oploste.

Als oplossing voor dit probleem is gezocht naar manieren om de stabiliteit van het
zout te verhogen. Daarbij is met name aandacht besteed aan dragermaterialen.
Veel potentiële dragermaterialen zijn getest. Hoewel het mogelijk is om zo over-
hydratering te voorkomen, wordt de energieopslagdichtheid door het gebruik van
dit dragermateriaal substantieel verminderd en moet moeite gedaan worden om
de energiedichtheid voldoende hoog te houden. Een simultane optimalisatie van
enerzijds het composiet van zout met drager, en anderzijds de controle over de
procescondities in de reactor, lijkt hier de aangewezen weg. 

Ten slotte is onderzoek gedaan naar verschillende bed- en reactorontwerpen. 
Een belangrijk aspect van een open sorptie systeem is dat de warmteoverdracht
relatief goed is door het nauwe contact tussen het sorbent en de lucht, maar dat
de waterdamp maar een zeer kleine fractie is van de luchtstroom door het bed. 
Dit betekent dat een relatief groot luchtdebiet door het bed moet om het ther-
mische vermogen te kunnen halen, wat kan leiden tot significante drukval in het
systeem, en daarmee tot een toename van de elektrische energie die nodig is om
deze luchtstroom aan te drijven. Het is daarom belangrijk dat het reactorbed zo-
danig is geconstrueerd dat het weinig drukval oplevert, en zodanig homogeen is
dat de hydratering overal gelijkmatig plaatsvindt. Ook hierbij is weer belangrijk
dat de hydratering in de reactor zodanig gecontroleerd plaats vindt dat overhydra-
tering, met name aan de zijde van de inkomende lucht, vermeden wordt, omdat dit
kan leiden tot een significante stijging van de drukval in het bed. Dit vereist een
zorgvuldige optimalisatie van het bed enerzijds, en een goede controle over de
luchtstroom door het bed anderzijds. 

Naast de open sorptie systemen zijn er de geëvacueerde gesloten sorptie
systemen. Hierbij treden twee hoofdproblemen op: enerzijds een moeizame
warmteoverdracht, waardoor doorgaans vinnen of geleidend dragermateriaal
nodig zijn om de warmte aan de opslag te kunnen onttrekken (Wagner, 2006), 
en anderzijds de vacuumafdichting, aangezien inlek van lucht het damptransport
in het systeem sterk negatief beïnvloedt. Op dit moment concentreert het onder-
zoek naar compacte seizoenswarmteopslag bij ECN en de TU/e zich op open
sorptie systemen, gedeeltelijk vanwege de potentieel grotere compactheid, maar
met name ook vanwege de problemen en kosten die gekoppeld zijn aan een
goede evacuering.



21De ontwikkeling van thermochemische warmteopslag

Samenvattend is het wenselijk om
1. Meer controle te hebben over de procescondities in de reactor tijdens

hydratatie/dehydratatie
2. Een beter en met name compacter dragermateriaal te vinden, dat toch zodanig

open is dat dit niet leidt tot teveel drukval in de reactor.
3. Meer inzicht te hebben in de hydratatie- en dehydratatie-processen en hoe 

de proces- en structuurparameters invloed hebben op de hydratatie- en
dehydratatiesnelheid, met als doel de optimalisatie van de reactiesnelheid van
het materiaal.

4. Een geoptimaliseerd reactorontwerp te hebben dat leidt tot een homogene
hydratering en dehydratering met een voldoende lage drukval.
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Bij het optimaliseren van een thermochemische warmteopslag speelt optimalisatie
op verschillende niveaus een rol: het niveau van het materiaal, het niveau van het
reactorontwerp en het niveau van de systeemimplementatie.

Materialenonderzoek
Een belangrijke pijler onder het onderzoek aan thermochemische warmteopslag is
het materialenonderzoek. Voor het optimaliseren van een materiaal gaat het om
het optimaliseren van enerzijds het vermogen dat aan het materiaal kan worden
onttrokken of toegevoerd, en anderzijds om de structuureigenschappen van het
materiaal, waardoor het mogelijk is het materiaal voldoende vaak te cycleren
zonder dat er degradatie optreedt.

Bij het optimaliseren van het materiaal kunnen verschillende niveaus worden
onderscheiden. Op nanoschaal speelt het niveau van het kristalrooster met de
individuele atomen. Bij hydrateren en dehydrateren is het van belang dat de
reactie voldoende snel optreedt, zodat de kinetiek van de reactie geen belemme-
ring is voor het te onttrekken vermogen. Voor een goed begrip van de processen
die een rol spelen bij hydratatie en dehydratatie is het ook van belang om inzicht
te hebben in de processen op moleculaire schaal. Dit is zowel relevant voor de
selectie van kandidaat materialen, als voor de verdere optimalisatie van deze
materialen.

Het onderzoek aan de TU/e

Mg
Cl

Mg
Cl
O
Hfiguur 8

Hydratering op atomair niveau (links) MgCl2, (rechts) MgCl2x6H2O (afbeeldingen: webmineral.com), waarbij 
te zien is hoe bij hydratering de watermoleculen zich tussen de Mg- en Cl-atomen nestelen. 
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Een zeer interessante techniek om hierin inzicht te krijgen zijn Moleculaire
Dynamica simulaties (MD). Hierbij wordt eerst met behulp van de quantum-
mechanica het reactiepotentiaalveld van de betrokken atomen bepaald.
Vervolgens kan men, vanuit een initiële verdeling van enkele duizenden atomen
(bijvoorbeeld georiënteerd in een kristalrooster), de positieverandering van deze
atomen in de tijd volgen en zo nagaan hoe het hydratatieproces zich voltrekt en
welke parameters daarop van invloed zijn. Op dit moment is Eldhose Iype als
promovendus met financiering vanuit de European Graduate School bezig met het
uitvoeren van testsimulaties met behulp van de ReaxFF code, ontwikkeld door
professor Van Duin. Het doel van zijn project is het uitvoeren van moleculaire
dynamica simulaties voor het op atomaire schaal karakteriseren van het hydra-
tatie- en dehydratatie proces, de typische reactiesnelheden die hierbij optreden en
de structuur- en procesparameters die daarop invloed hebben. De focus ligt hierbij
op de hydraten van magnesiumchloride en magnesiumsulfaat. 

Naast het materiaalonderzoek op atomaire schaal, is het ook belangrijk om te
kijken op de grotere schaal van individuele deeltjes en kleine poedersamples.
Voor het vermogen waarmee een thermochemisch materiaal geladen en ontladen
kan worden, is niet alleen de reactiesnelheid zelf van belang, maar ook hoe snel
vocht en warmte naar de reactiesite kunnen worden toe- en afgevoerd. 
Heel belangrijk voor dit vochttransport is de porositeit van de deeltjes. De initiële
porositeit wordt vooral bepaald door de preparatiecondities van het sample.
Gedurende het cycleren kan deze porositeit veranderen. Daarbij kan deze ener-
zijds worden vergroot door lokale uitzetting en krimp, maar anderzijds ook worden
verkleind door lokale smelt of vervloeiing ten gevolge van overhydratering. 
Verder is het mogelijk om de effectieve porositeit van het materiaal te verhogen 
en te stabiliseren door het thermochemische materiaal in een dragermateriaal te
impregneren.

In september 2010 is Konstantin Ermakov als promovendus gestart, met finan-
ciering uit het Advanced Dutch Energy Materials programma (ADEM), met een
project om met behulp van multi-schaal modellering de hydratering van korrels en
poeders te karakteriseren. Op kristallietschaal gaat hij uit van een Monte-Carlo
model voor de nucleatie, gevolgd door een groei vanuit de nucleatiesite. Als start-
model wordt isotrope groei aangenomen. Dit zal worden vergeleken met de MD
simulaties en de experimenteel beschikbare data en aan de hand daarvan kan het
model worden aangepast. Dit model op kristallietniveau zal worden uitgebreid
met de aanwezigheid van onzuiverheden en dislocaties en met warmte- en damp-
transport voor simulaties op korrelniveau waarbij ook de poriestructuur van het
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deeltje wordt meegenomen. Ten slotte zal dit model worden gekoppeld aan 
een model voor het warmte- en damptransport op poederniveau waarmee de
hydratatie en dehydratatie kan worden gesimuleerd van poedersamples met
verschillende deeltjesgrootteverdelingen. 

Enerzijds hebben simulaties validatie nodig, en anderzijds wordt de uitkomst van
simulaties bepaald door de aannames waarmee het model gestart is. Daarom is
het noodzakelijk om ook experimenteel onderzoek te verrichten aan thermo-
chemische materialen. Op korte termijn zal bij ECN, in nauwe samenwerking met
de TU/e, een promovendus starten met de uitvoering van experimenten op het
gebied van het synthetiseren, karakteriseren en experimenteel optimaliseren van
thermochemische materialen, met financiering eveneens vanuit het ADEM-pro-
gramma. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van onder meer stereomicroscopie,
SEM, XRD en TGA-DSC. De reactieprocessen zullen hierbij bestudeerd worden als
functie van druk en temperatuur maar ook als functie van deeltjeseigenschappen
(zoals porositeit en lokale defecten) en poedereigenschappen (zoals deeltjes-
grootteverdeling en laagdikte). Hierbij zal veel aandacht worden besteed aan het
damptransport op zowel deeltjes- als poederniveau. In lijn met het verdere onder-
zoek bij ECN zal hierbij ook gekeken worden naar manieren om de stabiliteit van
het materiaal tegen overhydratering te vergroten, bijvoorbeeld door toepassing
van dragermateriaal, zonder dat dit teveel ten koste van de warmteopslag-
dichtheid gaat.

dislocation

growth
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Q
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crack

H2O(g)
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figuur 9

Warmte- en damptransport op deeltjes- en poederniveau.
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Reactoronderzoek en systeemoptimalisatie
Naast het werk van promovendi op het gebied van materiaalonderzoek, is het
nodig om ook op reactorniveau te optimaliseren. Het ontwerp van de reactor
bepaalt de laagdikte waarover warmte en damp dient te worden getransporteerd,
en daarmee de condities waaronder het thermochemische materiaal zal func-
tioneren, evenals de drukval en temperatuurgradiënten die uiteindelijk de
effectiviteit van het systeem zullen bepalen. We hopen op financiering via
Agentschap NL voor een promovendus die naar optimalisering op reactorniveau
zal kijken. Vooralsnog wordt dit deel van het onderzoek vooral door afstudeerders
uitgevoerd. Inmiddels hebben diverse afstudeerders aan thermochemische
warmteopslag gewerkt. Hierbij zijn onder andere Comsol simulaties uitgevoerd
aan de hydratering en dehydratering van een open reactor systeem. Verder zijn
twee open sorptie reactoren gebouwd voor het karakteriseren van de drukval, 
de luchtvochtigheid, de voortschrijding van het reactiefront en de thermische
gradiënten binnen de reactor voor hydratering en dehydratering. Het doel van
deze werkzaamheden is om tot een optimaal reactorontwerp te komen, waarbij
voldoende vermogen geleverd kan worden, met een minimale drukval in de
reactor om parasitair energiegebruik te minimaliseren, en waarbij de condities in
de reactor zodanig onder controle gehouden worden dat smelten of overhydra-
tering grotendeels te voorkomen zijn. 

figuur 10

Meetopstelling bij de TU/e voor open sorptie reactoronderzoek.
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Ten slotte dient er onderzoek te worden verricht naar de systeeminpassing. 
Ook dit deel van het werk vindt nu vooral door afstudeerders plaats. Een multi-
schaal matlab model op reactor- en systeemniveau is gebouwd en gevalideerd.
Hiermee zijn simulaties uitgevoerd naar de dimensionering van een geëvacueerd
thermochemisch opslagsysteem voor toepassing in verschillende woningtypen.
Ook is een parameterstudie uitgevoerd naar kritische ontwerpparameters voor het
systeem en de reactor. Bovendien is het de bedoeling om ook afstudeerders in te
schakelen bij het ontwerpen van concepten die het praktisch mogelijk maken deze
systemen in woningen te installeren, waarvoor wordt samengewerkt met de
faculteit Bouwkunde. 

Waar willen we staan over acht jaar?
Het is mijn ambitie dat over acht jaar de te ontwikkelen geoptimaliseerde thermo-
chemische opslag op de schaal van 1 m3 is getest en klaar is om een veldtest uit 
te voeren op een systeem op ware grootte van omstreeks 8 m3. Hiertoe zijn dan in
een aantal promotie- en afstudeeronderzoeken geoptimaliseerde sorptie-
materialen en geoptimaliseerde reactorconcepten ontwikkeld. De komende 8 jaar
zullen omstreeks 5 promovendi aan deze ontwikkeling bijdragen, evenals een
groot aantal afstudeerders vanuit de faculteit Werktuigbouwkunde, maar ook
vanuit Sustainable Energy Technology, Technische Natuurkunde, Bouwkunde en
Scheikundige Technologie. 
Verder hoop ik, naast het onderzoek, over de jaren een grote groep studenten te
bereiken door mijn college Thermal Energy Storage.
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Als eerste ben ik het College van Bestuur en de faculteit Werktuigbouwkunde en
daarbinnen met name de groep Energietechnologie zeer erkentelijk voor het in mij
gestelde vertrouwen. Met veel genoegen keer ik terug in de groep waar ik tien jaar
geleden als postdoc heb gewerkt. Deze benoeming is niet alleen voor mijzelf een
belangrijke gebeurtenis, maar het is daarnaast een versterking van de goede band
tussen ECN en de TU/e, die over de jaren is opgebouwd, en die aan beide zijden
zeer wordt gewaardeerd. 

Van de TU/e wil ik hier in het bijzonder Anton van Steenhoven, Ronald van
Zolingen en Camilo Rindt bedanken voor de zeer plezierige samenwerking ge-
durende de afgelopen tien jaar. Anton en Camilo, ik kijk uit naar onze verdere
samenwerking in de komende periode. Ronald, ik heb veel van je geleerd en ik
waardeer je kritische geest en menselijke belangstelling zeer. Ik hoop je ondanks
je emeritaat nog vaak bij de TU/e tegen te komen.

Van ECN wil ik Ton Hoff, Kees van der Klein en Peter Alderliesten bedanken voor
hun enthousiaste ondersteuning van mijn kandidatuur voor de vacature van
deeltijdhoogleraar Heat Storage Technology. Ook stel ik de goede samenwerking
met de collega’s van ECN Energy & Infrastructure zeer op prijs. Een speciaal woord
van dank gaat uit naar Wim van Helden en Marco Bakker die er mede voor hebben
gezorgd dat warmteopslag als onderzoeksthema op de kaart is gezet, en naar
Martijn van Essen voor de jarenlange plezierige samenwerking bij het TCM
onderzoek.

Belangrijk voor het werk aan compacte warmteopslag zijn uiteraard de promo-
vendi. Daarom ben ik ook dank verschuldigd aan de European Graduate School en
het ADEM programma voor de financiering van het promotieonderzoek.
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belangstelling en steun in de verschillende fasen van mijn leven. Ook wil ik onze
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stabiele thuissituatie onontbeerlijk is, en ben ik mijn vrouw Wendy en mijn
kinderen Myrthe, Tamar en Roel dan ook bijzonder dankbaar voor hun steun en
voor het verrijken van mijn leven.

Compacte opslag is een onderwerp dat altijd mijn warme belangstelling heeft
gehad. Daarom sluit ik graag af met het adagium:

Wie wat bewaart die heeft wat! 

Ik heb gezegd.
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