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Samenva1:1:ing

De jaarlijkse warmtebehoefte van een goedgeYsoleerde nieuw

bouwwoning, is met behulp van temperatuurgegevens teruggerekend

naar de dagelijkse warmtebehoefte. Dit is gebeurd met de

graaddagenmethode.

Op deze manier is een verwarmingsbehoeftepatroon verkregen, dat

gebruikt is om twee verschillende elektrische warmtepompsystemen

te bestuderen, die als doel hebben in de verwarmingsbehoefte van

de woning te voorzien.

Als eerste warmtepompsysteem is gekozen voor een kleine (buiten)

lucht-lucht ewp, die gecombineerd wordt met een gasgestookte CV

ketel.

Het tweede onderzochte warmtepompsysteem maakt gebruik van

warmteopslag. Als warmtebron wordt gebruik gemaakt van afgewerkte

ventilatielucht uit de woning en buitenlucht. Er wordt elektrisch

"bijgestookt", met behulp van weerstandsverwarming.

Voor beide systemen is een elektrisch jaarbelastingpatroon per

uur opgesteld, waarmee jaarbelastingduurkrommen zijn berekend.

Bij vergelijking blijkt het opslagsysteem, juist door de

elektrische manier van bijverwarming, een ongunstige piekbelas

ting te hebben.

Beide systemen zijn in staat in vergelijking tot gasg~stookteCV

ketels primaire energie te besparen. Dit is echter zeer afhanke

lijk van het rendement van de elektriciteitsvoorziening en het

warmtepompverwarmingssysteem.

De besparing van primaire energie is bij het systeem met opslag

en elektrische bijverwarming geringer.

De met de 1:oepassing van elektrische warmtepompen verbonden

kosten zijn hoog door de hoge investeringskosten. Door een lagere

verhouding tussen elektriciteits- en gasprijzen kunnen de totale

kosten gunstiger uitkomen.



Voorwoord

Met dank aan allen, die direct of indirect hebben bijgedragen aan

de totstandkoming en uitvoering van dit afstudeeronderzoek.

Noud Brouwer, augustus 1991
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H1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot onderzoek

Dit afstudeeronderzoek is verricht bij de business-unit ESC

Energiestudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland te

Petten. Bij het ESC zijn en worden studies verricht, waarin de

mogelijkheden voor CO2-terugdringing op langere termijn nader

worden bekeken.

Er is geconcludeerd dat vermindering van energiegebruik een

belangrij k onderdeel is en blij ft in strategie~n om de CO2 

uitworp terug te dringen. Hierbij gaat het om allerlei maatrege

len als reductie van de vraag (isolatie, meer openbaar vervoer),

verhoging van de efficiency (warmtepompen) en vermindering van

de conversieverliezen (WKK) [1].

De toepassing van warmtepompen, en dan met name elektrische

warmtepompen voor individuele ruimteverwarming, wordt in di t

verslag nader belicht.

Duidelij k moet gesteld worden dat hier niet een eindoordeel

wordt geveld over de mogelijkheden die elektrische warmtepompen

bieden om CO2-emissies te reduceren.

Omdat er een wisselwerking is tussen de wijze van opwekking van

elektriciteit en het gebruik van warmtepompen, is de uitstoot

reductie van CO2 moeilijk in te schatten1
• Er zal weI geprobeerd

worden een indruk te geven van de mogelijke primaire energie

besparing.

1
Een toename van het aantal elektrische warmtepompen maakt een verandering in de elektrici-

teitsopwekking waarschijnlijk. waardoor na de bouw van nieuwe (en dus betereJ E-centrales CO2-armere
elektriciteit geproduceerd zou kunnen worden. Daarmee wordt het vanuit CO2-oogpunt weer aantrekkelij
ker elektrische warmtepompen te gebruiken.
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1.2 De warmtepomp [2,3,4]

1.2.1 Principe van de warmtepomp

Een warmtepomp brengt warmte van een laag temperatuur-niveau

naar een hoog temperatuur-niveau. Om dit te bereiken is arbeid

van buitenaf nodig. 2

Een warmtepomp kan volgens twee verschillende principes werken.

De eerste mogelijkheid is een warmtepomp die werkt volgens een

absorptie-cyclus. In deze warmtepomp wordt ervan gebruik gemaakt

dat het scheiden van twee stoffen warmte kost, en dat deze

warmte vrijkomt wanneer ze weer samengevoegd worden.

Deze zogenaamde absorptiewarmtepomp speelt in di t onderzoek

verder geen role

Het tweede principe functioneert door middel van een compressie

cyclus. De achtergrond hiervoor is dat voor verdampen warmte

nodig is, terwijl bij condensatie weer warmte vrijkomt. Conden

satie- en verdampingstemperatuur zijn drukafhankelijk (hoe hoger

de druk hoe hoger deze temperaturen). In de kringloop van de

compressie-warmtepomp zijn de volgende fasen te onderscheiden

(zie fig. 1).

In een omgeving met een lage temperatuur wordt de werk

vloeistof van de warmtepomp verdampt. De vloeistof wordt

opgewarmd met gratis energie uit deze omgeving.

In een compressor wordt de druk van de werkvloeistof

verhoogd. Voor deze compressie is arbeid nodig, die

geleverd kan worden door bijvoorbeeld een verbrandingsmotor

of een elektromotor.

2
Zen klassiek voorbeeld van een warmtepomp is de koelkast. In de koelkast wordt de warmte uit

het koelcompartiment "weggezogen" en via koelleidingen overgebracht naar de buitenkant waar de warmte
wordt afgegeven aan de lucht van de keuken. om dit procea te laten plaatsvinden moet er energie aan
de koelkaat worden toegevoerd. hetgeen vaak in de vorm van elektriciteit gebeurd. Het doel van een
koelkast is natuurlijk aan de binnenkant te koelen.
Andersom is het denkbaar met een aoortgelijk apparaat te verwarmen. Door simpel gezegd de koelkast
binnenate buiten te keren wordt een machine verkregen die warmte uit een groot reservoir met een lage
temperatuur ( bijv. buitenlucht ) haalt. en deze overbrengt naar een ruimte met een hoge temperatuur
( bijv. een huiskamer ).
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Na de compressor wordt de werkvloeistof in een condensor

gecondenseerd. De warmte wordt afgedragen aan een omgeving

met een hogere temperatuur.

De werkvloeistof passeert hierna een smoorventiel, waarbij

de druk weer wordt verlaagd, en komt wederom bij de

verdamper terecht, zodat de cyclus opnieuw kan plaatsvin

den.

De werkvloeistof waarvan telkens sprake is, is meestal een freon

(CFK). Een freon is een samenstelling van fluor, chloor en

koolwaterstoffen. Deze CFK's zijn chemisch inert en hebben voor

het warmtepompproces gunstige verdampings- en condensatie

temperaturen. De meest gebruikte freonen zijn Rl2 en R22. De

maximale condensatietemperaturen die voor deze freonen toelaat

baar zijn liggen rond de 60°C. Daarboven kunnen ze chemisch

instabiel worden. Vandaar dat de maximumtemperatuur van het

warmteafgifte-systeem ongeveer 55°C is.

Momenteel vindt er veel onderzoek plaats naar vervangende

stoffen [5], omdat CFK's de ozonlaag aantasten en bijdragen aan

het broeikaseffect.

Het rendement van een warmtepomp wordt voor een belangrijk deel

bepaald door het temperatuurverschil tussen opname- en afgifte

systeem. Hoe groter dit verschil hoe lager het rendement.

Een belangrijk begrip bij het bestuderen van warmtepompen is de

term COP-waarde. De afkorting COP staat voor Coefficient Of

Performance. De COP-waarde geeft aan wat de verhouding is tussen

de thermische energie en de mechanisch toegevoerde energie. Een

hoge COP-waarde is aantrekkelijk, omdat er dan voor veel gepro

duceerde warmte weinig aandrijfenergie gebruikt hoeft te worden.

Bij een COP-waarde van 3 wordt met behulp van I J mechanische

energie 2 J warmte ui t de warmtebron gehaald, zodat er 3 J

thermische energie wordt afgegeven aan het warmte-afgiftesys

teem.
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Voor het berekenen van de COP-waarde wordt vaak gebruik gemaakt

van de volgende formule 1.2.1.1 .

Thoo9 + 273

COP ..

(met T in °C)

o • (1.2.1.1)

In deze formule is:

Thoog : temperatuur van de condensor (warmte-afgiftesysteem)

T1aag : temperatuur van de verdamper (warmtebron)

o : een empirische rendementsfactor die bij gangbare mechani-

sche compressoren tussen 0.45 en 0.55 ligt.

In figuur 2 wordt het verloop weergegeven van de theoretisch

maximale en praktische COP-waarden voor warmtepompen die ge

bruikmaken van buitenlucht als warmtebron. Duidelijk is te zien

dat naarmate de temperatuur van de warmtebron stijgt, de COP

waarde stijgt. De knik in de praktische kromme wordt veroorzaakt

doordat bij temperaturen rond 5 °c condens uit de buitenlucht op

de verdamper zal bevriezen. Om de werking van de warmtepomp

ongestoord doorgang te laten vinden, moet dit ijslaagje verwij

derd worden, hetgeen extra energie kost.

Er zijn nog twee begrippen die enige toelichting verdienen:

Monovalent en bivalent.

Een monovalente warmtepomp is in staat de volledige warmtebe

hoefte van een woning te vullen, dus ook bij de zelden voorko

mende zeer lage buitentemperaturen en een hoge warmtevraag.

Dit vereist een grote warmtepomp, die slechts weinig uren per

jaar op vol vermogen kan werken. Door de grootte en het lage

aantal vollasturen is de warmtepomp niet economisch.

Een bivalente warmtepomp voorziet in een deel van de verwar

mingsbehoefte, en wordt geholpen door een of andere vorm van

bijverwarming.
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Wordt de warmtepomp geheel uitgeschakeld bij lage temperaturen

dan is er sprake van bivalent-alternatief bedrij f, werkt de

warmtepomp ook bij lage temperaturen, daarbij geholpen door

bijverwarming, dan heet dit bivalent-parallel bedrijf. Een

tussenvorm, waarbij de warmtepomp bij lage temperaturen niet,

bij iets hogere geholpen door bijverwarming, en bij hoge tempe

raturen zelfstandig werkt, wordt bivalent-parallel-alternatief

bedrijf genoemd.

Voor de warmtepompen wordt meestal gebruik gemaakt van zuiger

compressoren. Voor grote warmtepompen komen soms ook schroef- en

centrifugaalcompressoren in aanmerking.

1.2.2 Gasmotorwarmtepomp of elektrische warmtepomp ?

Tot nog toe is niet besproken op welke manier de compressor van

mechanische energie wordt voorzien.

Hiervoor komen (in NL) twee mogelijkheden in aanmerking:

Aandrijving door middel van een gasmotor.

Aandrijving met behulp van een elektromotor.

Het rendement van een gasmotor gedreven warmtepomp is op primai

re energie betrokken vaak hoger dan van een elektrische warmte

pomp, daar bij een gaswarmtepomp ook nog gebruik kan worden

gemaakt van de restwarmte in de verbrandingsgassen.

Voor een elektrische warmtepomp is nog een extra transformatie

van de primaire energie nodig naar elektriciteit, in een elek

triciteitscentrale, met de daarmee gekoppelde verliezen. Door

voor de opwekking van de elektriciteit te kiezen voor warmte

kracht eenheden kan de benodigde primaire energie voor elektri

sche warmtepompen relatief lager worden.
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De huidige gasmotorwarmtepompen komen voor individuele ruimte

verwarming in woningen niet in aanmerking3
• In de eerste plaats

omdat hun vermogen over het algemeen te groot is voor woningen.

Verder beperken hoge investeringen, onderhoudskosten en speciale

voorzieningen zoals geluidsisolatie e.d. de keuze tot een

elektrische warmtepomp, die bovendien meestal een standaard

produkt is.

Voor een overzicht van de verschillende aspecten van elektrische

warmtepompen (voortaan afgekort tot ewp's) wordt verwezen naar

figuur 3.

We dienen nu nog een keuze te maken tussen de verschillende

mogelijkheden voor de warmtebron en het warmte-afgiftesysteem.

1.2.3 De warmtebron

Voor de individuele woningverwarming komen in Nederland vooral

buitenlucht, ventilatielucht, verticale bodem-warmtewisselaars

en energiedaken in aanmerking.

Een energiedak is een op het zuiden gericht dak, waarmee warmte

wordt onttrokken aan buitenlucht en zon. Energiedaken hebben

vrij hoge investeringskosten, hoewel di t in de toekomst zou

kunnen veranderen.

Vanwege de hoge investeringskosten valt deze optie af.

3
De laatate tijd vindt er in Japan onderzoek plaata naar het gebruik van Stirling-motoren die

klein zijn. een hoog rendement hebben en een lange levenaduur.
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Verticale bodem-warmtewisselaars werken met water, dat vanaf de

aardoppervlakte door pijpen in de grand wordt rondgevoerd, daar

warmte opneemt uit de aarde (die een relatief canstante tempe

ratuur heeft van ongeveer 10°C) en weer naar boven wordt

gebracht. Bovengronds wordt de warmte gebruikt door de warmte

pomp. Oak verticale bodemwarmtewisselaars kennen vrij hoge

kosten, wat de reden ervoor is dat oak deze variant niet verder

wordt bestudeerd.

Ventilatielucht is een warmtebron van vrij constante en hogere

temperatuur, die relatief lage investeringskosten vergt. Een

nadeel is dat niet iedere waning van ventilatielucht gebruik kan

maken. Slechts indien er sprake is van een ventilatiesysteem,

wat in bestaande woningen niet vaak het geval is, zal de moge

lijkheid tot het benutten ervan bestaan.

Door de toenemende isolatiegraad van woningen zal bij nieuwbouw

woningen steeds meer behoefte bestaan aan een goede ventilatie,

am problemen als vocht en schimme1aanslag te voorkomen. Juist

deze nieuwbouwwoningen vormen dus een potenti~le doelgroep voor

elektrische warmtepompen.

Een nadeel van deze goedgeisoleerde nieuwbouw is dat de verdien

ste die door een warmtepomp behaald kan worden met de hogere

energiebesparing, kleiner is omdat de warmtevraag oak kleiner

is.

Buitenlucht is, evenals ventilatielucht, een goedkope warmte

bran. Er is een grate ervaring met warmtepompen die op buiten

lucht werken, met name in Japan en de V.S.

Een nadeel is dat met het afnemen van de buitentemperatuur, de

effectiviteit van de warmtepomp oak vermindert, terwijl de

warmtevraag juist grater wordt. Dit is op te vangen door een

grotere, en dus oak duurdere, warmtepomp te kiezen, hetgeen

economisch gezien niet aantrekkelijk is. De warmtepomp za1

immers slechts enkele uren per jaar op vol vermogen werken.

Een andere mogelijkheid is de ewp te combineren met een CV

hulpketel, die bijspringt wanneer de warmtepomp het niet redt am

in de verwarmingsbehoefte te voorzien.
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1.2.4 Het warmteafgiftesysteem

Om de warmte ui t de warmtepomp in de woning te brengen moet

gebruik gemaakt worden van een warmte-afgiftesysteem.

Hiervoor komen drie soorten in aanmerking:

radiatorverwarming

vloerverwarming

luchtverwarming

Bij eV-ketels wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van

radiatorverwarming. Radiatorverwarming geschiedt met warm water,

dat door een buizenstelsel naar de radiatoren in de woning wordt

verspreid. De verwarmde radiatoren geven hun warmte af aan de

lucht zodat een aangename temperatuur bereikt wordt.

Een nadeel van radiatorverwarming bij de toepassing van een

warmtepomp is de normaal hoge watertemperatuur. Veelal wordt met

een aanvoertemperatuur gewerkt van 90 °e. Deze hoge temperatuur

is nadelig voor de eOP-waarde van de warmtepomp.

Verder lag een maximale waarde van de condensortemperatuur op

55 °e. Toch kan radiatorverwarming in combinatie met een warmte

pomp toegepast worden. Er kan gekozen worden voor een groter

radiator-oppervlak zodat een lagere temperatuur voldoet. Bij

reeds gei:soleerde bestaande bouw moet dan weI het volledige

buizenstelsel en de radiatoren vervangen worden, hetgeen een

dure geschiedenis wordt. Voor nieuwbouw kan met de lagere

watertemperatuur rekening gehouden worden.

In nagei:soleerde woningen is soms door de isolatie een lagere

verwarmingsbehoefte ontstaan, zodat in de bestaande radiatoren

met een lagere aanvoertemperatuur volstaan kan worden. Hier

heeft een warmtepomp dus mogelijkheden. Met enige moeite is te

achterhalen hoe het met de isolatiegraad van woningen in Neder

land gesteld is [6].

Isolatie is echter een kostbare zaak. De vraag is of er daarna

voor installatie van een warmtepomp voldoende animo bestaat.
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Vloerverwarming is een systeem dat met een lage watertemperatuur

kan volstaan. Een hoge eOP-waarde is mogelijk, dankzij aanvoer

temperaturen van 40 - 50 °e. Vloerverwarming is weI duurder in

aanschaf, en kan aIleen in nieuwbouw worden toegepast. Dit

afgiftesysteem zal niet worden onderzocht hoewel het energetisch

gezien aantrekkelijk is.

Luchtverwarming

Bij luchtverwarming kan, net als bij vloerverwarming, volstaan

worden met lage temperaturen. Dit is voordelig voor de eop

waarde. In andere landen heeft de luchtverwarming al een lange

traditie, die resulteert in een groot aanbod van apparatuur.

Juist de luchtverwarming kan een belangrijkere rol gaan spelen.

Enerzijds vanwege het toenemend aantal woningen met een mecha

nisch ventilatiesysteem zodat circulatie van verwarmde lucht

geen grote extra problemen oplevert. Anderzijds hebben kleine

lucht-lucht4 warmtepompen de mogelijkheid te koelen door de

compressiecyclus om te draaien, hetgeen het comfort verhoogt.

Vandaar dat in dit onderzoek als afgiftesysteem luchtverwarming

wordt gekozen.

4
De aanduiding lucht-lucht geeft weer welke warmtebron en welke warmteafgiftesyateem wordt

gebruikt. Bij de aanduiding lucht-water ia de bron lucht en het afgiftesysteem water.
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1.3 Het onderzoek

Tijdens dit onderzoek zijn twee typen e1ektrische warmtepompen

bestudeerd.

- Een k1eine warmtepomp die gebruik maakt van buiten1ucht en de

warmte direct afgeeft aan de te verwarmen ruimte. Deze warmte

pomp wordt ondersteund door een gasgestookte CV-kete1.

- Een warmtepomp die zijn bron vindt in de warmte van venti1a

tie1ucht die uit de woning komt, deze warmte ops1aat in de vorm

van warm water en met dit warme water verse venti1atie1ucht

verwarmd. Deze warmtepomp wordt bijgestaan door e1ektrische

weerstandsverwarming.

Beide warmtepompen worden ingezet in een goedgeYso1eerde nieuw

bouwwoning zoa1s die tegenwoordig gebouwd wordt.

Voor een goede werking van een warmtepomp is de afstemming van

de eigenschappen van de warmtepomp op de eigenschappen van de te

verwarmen ruimte erg be1angrijk.

In dit vers1ag wordt geprobeerd inzicht te geven in het gedrag

van bovengenoemde warmtepompen en dan met name op hun e1ektrisch

gedrag door het jaar heen.

Verder za1 een indicatie worden gegeven van de financi~le

gevo1gen van het gebruik van deze beide warmtepompen in verge

1ijking tot twee gangbare gasgestookte verwarmingssystemen: de

HR-kete1 en de conventione1e CV-ketel.

Tevens is in vergelijking hiermee berekend wat de eventuele

besparing van primaire energie zou kunnen zijn.
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1.4 Indeling rapport

Het rapport is als voIgt ingedeeld.

Als eerste worden in hoofdstuk 2 de uitgangspunten beschreven

voor de financi~le berekening.

In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 worden twee studies bekeken die

uitgevoerd zijn door respectievelijk de NV KEMA en Bredero

Energy Systems BV. Beide studies betreffen de toepassing van

warmtepompsystemen in woningen die voor hun energievoorziening

aIleen gebruik maken van elektriciteit.

In hoofdstuk 5 wordt, als voorbereiding op hoofdstuk 6 en

hoofdstuk 7, een methode bekeken en gebruikt om uit een jaar

lijkse verwarmingsbehoefte af te leiden hoeveel warmte er op een

bepaalde dag nodig is in een woning.

Hoofdstuk 6 geeft het gedrag weer van een kleine lucht-lucht

warmtepomp die ondersteund wordt door een CV-ketel, een bereke

ning van de eventuele besparing van primaire energie en de

kosten die met een dergelijk systeem verbonden zijn.

In hoofdstuk 7 gebeurt hetzelfde voor een elektrische warmtepomp

met een warmteopslag, die geholpen wordt door een elektrische

bijverwarming.

Hoofdstuk 8 trekt een korte vergelijking tussen de elektrische

jaarbelastingduurkrommen zoals die gevonden zijn in hoofdstuk 6

en 7.

Hoofdstuk 9 bevat de conclusies die uit dit onderzoek naar voren

komen.

Hoofdstuk 10 geeft een evaluatie van het onderzoek weer.

Als laatste worden twee Iiteratuurlij sten gegeven. De eerste

bevat referenties waarnaar in de tekst van dit rapport wordt

verwezen, de tweede een opsomming van verwante literatuur.
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82 Prijspaden en berekeningswijze kosten

2.1 Prijspaden

Voor de berekeningen van de energiekosten is uitgegaan van twee

energieprijspaden (zie tabel 2.1).

Het eerste prijspad houdt de elektriciteitsprijzen en gasprijzen

aan zoals deze gehanteerd worden in het Balanced Growth scenari

o. Het Balanced Growth scenario is een scenario waarbij wordt

uitgegaan van een groei van de economie met 3.1% per jaar. Om

het energieverbruik, dat norrnaal gesproken meegroei t met de

economie, te beperken en een schoner energieverbruik te bevorde

ren, wordt een hoge koolstofheffing ingevoerd.

Het tweede prij spad kiest voor de e1ektriciteitsprij zen het

niveau van 1989 en voor de gasprijzen weer de Balanced Growth

waarden. Dit prijspad kan gezien worden als een scenario waarbij

de elektriciteit tegen minimale kosten wordt opgewekt, b.v. in

koleneenheden met CO2-verwijdering of kerncentrales.

De twee prijspaden zijn in principe twee extremen wat betreft

hun invloed op het gebruik van elektrische warmtepompen.

In het eerste wordt elektriciteit duurder, hetgeen nadelig is

voor het gebruik van elektrische warmtepompen. In het tweede

wordt elektriciteit in vergelijking tot gas goedkoper, zodat de

ewp's betere kansen hebben.

Er wordt nu van uitgegaan dat de toekomstige ontwikkelingen hier

ergens tussen in zullen liggen.

Voor de tarieven voor de levering van nachtstroom is telkens een

prijs aangehouden die 8 cent beneden de dagstroomprijs ligt.

Tabel 2.1 Prijspaden in guldens

Prijspad 1 Prijspad 2

jaar gas elektrici tei t gas elektrici tei t

1989 0.477 0.177 0.477 0.177

2000 0.629 0.20 0.629 0.177

2015 0.86 0.26 0.86 0.177
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Met deze prijspaden laten zich eenvoudig de energiekosten

uitrekenen voor de verschillende varianten van warmtepomp

systemen, indien de energieverbruiken ervan bekend zijn.

2.2 Berekeningswijze kosten

Er kan met het beschouwen van de energiekosten niet volstaan

worden indien we een indruk willen krijgen van de financi~n. Ook

investerings- en onderhoudskosten spelen een rol.

De investeringskosten I worden in dit onderzoek gespreid over

een afschrijvingstermijn van 15 jaren, een gangbare afschrij

vingstermijn voor verwarmingsapparatuur. Als rentepercentage is

gekozen voor 10.4% per jaar. 5

Zo wordt de volgende formule gevonden.

TKjaar = 0.122· I + 0 - EKV (2.2.1)

met EKV de energiekostenvoordelen, 0 de extra onderhoudskosten

per j aar en TKjaar de totale kosten per j aar.

Wil een ewp voor de consument aantrekkelijk zijn, dan moeten de

totale meerkosten van een ewp t.o.v. een andere verwarmingsoptie

per jaar maximaal nul en liefst negatief zijn. Hij wil graag

winst maken of minstens quitte spelen.

5
Dit gebruikte rentepercentage ia diacutabel. daar het door iedere inveateerder andera wordt

gekozen. Inveateerdera die hun geld .oeten lenen op de kapitaalmarkt tegen .en rente voor conaumptief
krediet zijn meer kwijt, terwij I anderen in hun aankoopbealiaaing niet .ena aan rentepercentagea denken
( rente· 0% per jaar l.
Indien er een inveatering I wordt gedaan. ia er. bij .en afloaaingatermijn van n jaren en een
rentepercentage r per jaar, aan afloaaing en rente verachuldigd:

1 n + 1
I .------ . ( 1 + 0.01 . r .-------- l

n 2

Per jaar maakt met de waarden n • 15 r • 10.4% dua 0.122·1 dee1 uit van de tota1e koaten per jaar. De
factor 0.122 ia dua afhanke1ijk van het gekozen rentepercentage. en kan bij een vaate afachrijvingater
mijn van 15 jaar vari~ren tuaaen 0.067 ( 0% rente l en 0.147 ( 15% rente l. In dit onderzoek wordt
uitgegaan van 10.4% rente.
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B3 Bet antwerp van de N.V. KEMA vaar een verwarmings- en venti

latiesysteem vaar een E-waning ap basis van de Deense Metra

installatie [7]

3.1 Algemeen

De N.V. KEMA heeft een verwarmings- en warmtapwater-installatie

ontworpen voor een flexibel in te richten en energiezuinige

waning [7]. De betreffende waning heeft een jaarlijkse warmte

vraag voor ruimteverwarming van 9235 kWh en voorziet uitsluitend

met elektriciteit in zijn energiebehoefte. Een dergelijke waning

wordt een all-electric waning genoemd. 6

Er is gekozen voor een warmtepomp/boiler-systeem, omdat men dit

de enige mogelijkheid acht am tegen voldoende lage energiekosten

de benodigde warmte te leveren voor tapwater en een deel van de

ruimteverwarming. De warmtepomp/boilerinstallatie is van het

Deense fabrikaat "Metro". Deze installatie is gecombineerd met

elektrische verwarmingspanelen in de te verwarmen ruimten, zodat

de warmte die de Metro niet levert, hiermee kan worden geprodu

ceerd .

Het elektrische warmtepompsysteem werkt als voIgt:

Buitenlucht wordt met een ventilator aangezogen en bij

temperaturen beneden het vriespunt eerst voorverwarmd met

een elektrisch verwarmingselement. Afgewerkte lucht uit de

waning draagt via een warmtewisselaar warmte over aan deze

ventilatielucht, die dan met warmte uit de boiler via een

heat-pipe verder wordt verwarmd. De ventilatielucht

circuleert dan in de waning en wordt daarna afgezogen met

een tweede ventilator.

6Een warllltevraag van 9235 kWh ( hetgeen overeenltollt Ilet 1050 113 aardga. ) voor ruillteverwarming
i. erg veel voor een energiezuinige woning. In haar rapport verwij.t de XEMA naar [8]. In deze
publikatie wordt al. energieverbruik van elektri.ch verwarlllde woningen ( rendellent 100% ) 6300 kWh
berekend voor een normaal jaar. De warmtevraag i. voor deze woningen due ook 6300 kWh/jaar. Waaroll de
KEMA dan een warllltevraag gebruikt die anderhalf keer zo groot i., blijft ook bij navraag onduidelijk.
Verllloedend dat de fout terug te voeren i. op de overeenkoll.t tu••en 6300 kWh warllltevraag bij een
werkelijk energiezuinige woning en 6287 kWh/j.ar elektriciteit.vraag bij de woning Ilet het Hetro
.y.teell, wordt de KEMA-.tudie in dit onderzoek gezien al. een ontwerp voor een woning Ilet een
warmtevraag van 9235 kWh, en Ilet een dito ga.woning vergeleken.
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Na de eerste warmtewisselaar komt de afgewerkte ventilatie

lucht enigszins afgekoeld bij de elektrische warmtepomp

aan, die de lucht als lage temperatuur warmtebron gebruikt.

Als de temperatuur van het water in de boiler te laag

wordt, dan wordt deze met de ewp weer verhoogd. Is de

capaciteit van de ewp hiervoor niet toereikend, dan zorgt

een elektrisch verwarmingselement in de boiler voor de

nodige ondersteuning. Uit de boiler kan naast warmte via de

heat-pipe, ook warm tapwater worden onttrokken.

3.2 Energie

Het energieverbruik van deze all-electric woning ziet er als

voIgt uit (zie tabel 3.2.1):

Tabel 3.2.1 Energieverbruik woning [7]

Elektriciteitaverbruik Warmtevraag COP
[kWh/jaar] [kWh/jaar]

Ruimteverwarming
ton tapwater

Onderverdeeld in:

Bijverwarming

6287

4647

1641

9235 1
2038 ) 11318

9678

1641

1.8

2.1

1.0

Het Metro-systeem heeft in dit plaatje een COP van 2.1. Dit is

een jaargemiddelde COP-waarde die het energieverbruik van

compressor, de voorverwarming en de ventilatoren in zich combi

neert.

Wordt ervan uitgegaan dat aan de warmtevraag van 11318 kWh

volledig wordt voldaan door middel van gas, dan komt dit bij een

rendement van 100% overeen met een gasverbruik van 1287 m3
• Een

verbruik van 450 kWh voor een circulatiepomp voor de gasverwar

ming moet hierbij nog worden opgeteld.
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Deze energieverbruiken worden nu omgerekend naar het verbruik

van primaire energie. Daartoe moet bekend zijn wat het rendement

is waarmee elektricitei't wordt opgewekt, getransporteerd en

gedistribueerd tot aan de deur van de gebruiker. Hiervoor zijn

drie waarden gekozen resp. 40%, 45% en 50%.

Het rendement van de verbranding van het gas in de CV-ketel is

afhankelij k van het type ketel. De hiervoor gekozen waarden

bedragen 100%, 90% en 80%.

Met de betreffende rendementen wordt de primair benodigde

energie bepaald, door de bovengenoemde energiegebruiken te delen

door het omzettingsrendement. Deze primaire energie staat

bovenaan en opzij vermeld. In de tabel wordt het primaire

energiegebruik van de all-electric woning (bovenste getal in

elke kolom) afgetrokken van het primair energiegebruik in de

gaswoning (de som van het benodigde gas voor de CV-ketel,

uiterst links van elke rij, en de in primaire energie vertaalde

elektriciteit voor de circulatiepomp, tweede getal van boven in

elke kolom).

Tabel 3.2.2 Pri~aire energiebeaparing All-electric woning
t.o.v. gaawoning [kWh/jaar]

elektriciteitavoorziening
RENDEMENTEN 40% 45% 50%

All-electric pri~air 15718 13971 12574
gaswoning pri~air 1125 1000 900

gaswoning
CV-ketel

CV-ketel pri~air

100% 11318 - 3275 - 1653 - 356

90% 12576 - 2017 - 395 + 902

80% 14148 - 445 + 1177 + 2474
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3.3 Financiee1

Onder de aanname dat de dag-nacht verde1ing van het gebruik van

e1ektriciteit voor de CV-kete1 50-50 is, wordt bij de gaswoning

jaar1ijks 225 kWh e1ektriciteit overdag en 225 kWh's nachts

afgenomen door de circu1atiepomp.

Bij de E-woning wordt 6287 kWh e1ektriciteit per jaar afgenomen.

In [8] vinden we a1s verdee1s1eute1 voor het e1ektriciteits

verbruik over dag en nacht een verhouding van 1:10.

Met de prijspaden uit tabe1 2.1 1evert een verge1ijking tussen

gaswoningen met een HR-kete1 met een rendement van 100% en a11

e1ectric-woningen met een Metro-systeem dan het vo1gende op:

Tabel 3.3.1 Energiekoaten in guldena per jaer
(gaawoning HR-ketel .et rende.ent 100%)

all-electric gaa voordeel
woning woning all-electric

elek. t.o.v. gaa
overdag woning

overdag 'a nachta 225 kWh
elek. elek. 'a nachta

628 kWh 5658 kWh 225 kWh
gaa

Prijapad 1 1287 .3

1989 111 549 676 + 16

2000 126 679 882 + 77

2015 163 1018 1391 + 210

prijapad 2

1989 111 549 676 + 16

2000 111 549 871 + 211

2015 111 549 1372 + 712
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Is in de gaswoning een CV-ketel met een rendement van 80% in

gebruik dan worden de energiekosten weergegeven in tabel 3.3.2:

Tabel 3.3.2 Energieko.ten in gulden. per jaar
(ga.woning CV-ketel met rendement 80%)

Prij.pad 1

1989

2000

2015

Prij.pad 2

all-electric ga.
woning woning

elek.
overdag

overdag '. nacht. 225 kWh
elek. elek. '. nacht.

628 kWh 5658 kWh 225 kWh
ga.

1609 m3

111 549 829

126 679 1084

163 1018 1483

voordeel
all-electric
t.o.v. ga.

woning

+ 169

+ 279

+ 302

1989

2000

2015

111

111

111

549

549

549

829

1074

1445

+ 169

+414

+ 785

De met de aanschaf van een Metro-systeem gepaard gaande kosten

worden als voIgt berekend:

De Metro met een groter voorraadvat kost ongeveer fl.4000,-, de

op te stellen bijverwarming in de vorm van elektrische verwar

mingspanelen zal ongeveer fl.1000,- kosten. De warme lucht uit

de Metro wordt via een leidingen-systeem in de ruimten geblazen.

De kosten voor deze leidingen komen op fl.1600, -, indien er

wordt ui tgegaan van inblaas via een centraal punt. Totale

investeringskosten (exclusief plaatsen) : fl.6600,-.

De kosten voor een gaswoning bedragen: HR-ketel fl.2600,- 6f CV

ketel fl.1800.-, tapwater-aanpassing voor deze ketel fl.600,-,

radiatoren 500C-700C fl.1100,-, leidingen e.d. fl.1000,-. De

totale investeringen bedragen dus fl.5300,- voor een gaswoning

met een HR-ketel of fl.4500,- voor eenzelfde woning met een CV

ketel. (In beide bedragen zijn de plaatsingskosten niet inbe

grepen. )
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Onder deze aannamen komen de meerinvesteringen voor de all

electric woning op basis van het Metro-systeem, exclusief

plaatsen, op fl.1300,- t.o.v. een HR-ketel en fl.2l00,- t.o.v.

een CV-ketel.

Als extra onderhoudskosten per j aar van de Metro boven de

onderhoudskosten per jaar van de gasketel nemen we 6% van de

meerkosten mee, dus respectievelijk fl.78,- en fl. 126,-.

Met deze prijzen en formule 2.2.1 worden de totale meerkosten

per jaar uitgerekend van de Metro in een all-electric woning

t.o.v. de beide gaswoningen (zie tabel 3.3.3).

Tabel 3.3.3 Totale meerko.ten per jaar in gulden.

t.o.v. t.o.v.
CV-ketel HR-ketel

80% 100%
Prij.pad 1

1989 213 221

2000 103 160

2015 80 27

Prij.pad 2

1989 213 221

2000 - 32 26

2015 - 403 - 475

Een all-electric woning met een Metro-systeem is volgens tabel

3.3.3 in de toekomst slechts goedkoper dan een gaswoning met een

CV-ketel met een rendement van 80% indien de prijzen zich als in

prijspad 2 ontwikkelen. Mits het rendement van de elektrici

teitsvoorziening groeit naar 45% of hoger, zal er volgens tabel

3. 2.2 door dit systeem ook primaire energie bespaard worden

i.v.t. deze CV-ketel.

De HR-ketel blijkt, wat primaire energiebesparing betreft,

slechts door de Metro te verslaan, indien deze gasketel een

rendement heeft van maximaal 90% en de elektriciteitsvoorziening

een rendement haalt van tegen de 50%.
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Heeft de HR-ketel een rendement van 100%, dan zal volgens

prij spad 2 (bij constant blijvende elektriciteitsprij zen en

stijgende gasprijzen) pas in 2015 de all-electric woning met een

Metro-systeem met deze HR financieel kunnen concurreren.

Een primaire energiebesparing in vergelijking tot deze HR-ketel

is dan echter niet te verwachten.

3.4 Conclusie

De all-electric woning met een Metro-systeem zal onder de

gestelde aannamen in de toekomst weI met een gaswoning met een

normale CV-ketel maar niet met een gaswoning met een HR-ketel

kunnen concurreren. Zowel wat betreft primair energiegebruik als

financi~le consequenties is de laatste het aantrekkelijkst.
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84 De EEE-woningenstudie door Bredero Energy Systems in opdracht

van de PNEM [9]

4.1 A1gemeen

Deze studie beoogt een verge1ijking te geven tussen een woning

met een gasverbruik van 1027 m3 en een soortge1ijke woning waarin

enkel met elektriciteit in de energiebehoefte wordt voorzien.

Het doel hiervan is de haalbaarheid van een all-electric woning
te onderzoeken.

In het onderzoeksrapport van Bredero Energy Systems [9] wordt

een vergelijking gemaakt op basis van het energieverbruik voor

ruimteverwarming, tapwaterverwarming en koken. De factoren licht
en huishoudelijke apparaten worden in de financi~le vergelijking

niet meegenomen omdat de energie hiervoor altijd in de vorm van

elektriciteit wordt aangevoerd.

Er is in de studie sprake van vijf varianten.

In variant 0 geschieden zowel ruimteverwarming, tapwater

verwarming als koken met behulp van gas. Hiervoor is in

totaal 1027 m3 benodigd. Voor de circu1atiepomp van de CV

ketel wordt 450 kWh elektriciteit aangehouden, deze is in

dit onderzoek verdee1d in 55% overdag en 45% 's nachts
(ana1oog aan de energieverdeling voor ruimteverwarming in

variant 1). Variant 0 dient a1s referentie waaraan de

rentabiliteit van de elektrische woningen getoetst wordt.

In variant 1 is sprake van een eenvoudig systeem met losse

verwarmingselementen (luchtverhitter en losse convectoren)

en een aparte elektrische warm-waterboiler (inhoud 80

liter). De verwarming werkt voor 55% overdag, de warmwa

terboiler werkt aIleen in de goedkope uren tegen nacht

stroomtarief. Voor verwarming is 4152 kWh benodigd, voor

tapwater 1800 kWh en voor koken 350 kWh.
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In variant 2 is een configuratie gekozen die niet het

nadeel heeft van een hoge dagbelasting zoals variant 1. De

verwarming geschiedt door middel van een centraal elek

trisch warm-watertoestel dat een vat van 400 liter water,
indien nodig, tot 90 DC kan verwarmen. Vanuit dit vat wordt

de warmte verdeeld door middel van convectoren zoals bij

een gas CV-systeem. Het tapwater wordt als in variant 1

tegen nachttarief gemaakt met een aparte elektrische warm

waterboiler. Verwarming vereist 4602 kWh (450 kWh vanwege

de circulatiepomp), waarvan een kwart overdag, de tapwa

terboiler weer 1800 kWh en het koken onveranderd 350 kWh.

In variant 3 is sprake van het gebruik van een elektrische

warmtepomp. De warmtepomp onttrekt warmte aan afgevoerde

ventilatielucht en de buitenlucht. Het hiermee verwarmde

water komt terecht bij convectoren via een klein opslagvat,

waar vers koud water door naar een warm-waterboiler wordt

gevoerd. Verder wordt oak nag warmte afgegeven aan de verse

ventilatielucht. De capaciteit is in principe groat genoeg

am de volledige warmtevraag te dekken. Voor extreem koude

dagen is er echter een extra verwarmingselement in het

watercircuit opgenomen. Door de COP-waarde van net geen 3

is de energiebehoefte voor ruimteverwarming jaarlijks 2021

kWh. De warmtapwaterbereiding vergt 1588 kWh. Koken vereist

350 kWh.

In variant 4 wordt een ewp met een veel kleiner vermogen

gebruikt. De bran hiervoor is de warmte uit de afvoerlucht

van het ventilatiesysteem. De elektrische warmtepomp warmt

hiermee vers koud water en afgekoeld water uit het verwar

mingssysteem op, dat respectievelijk terecht komt in een

warm-watertoestel en in een buffervat. Dit buffervat heeft

een grootte van 500 1iter en bergt oak een elektrisch

verwarmingse1ement in zich voor het geval de ewp de vraag

niet dekt. Het warme water wordt rondgepompt door het huis

en geeft zijn warmte af via convectoren. Het verwarmings

systeem vraagt dan 3532 kWh, de tapwaterbereiding 1079 kWh

nachtstroom en het koken 350 kWh.
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4.2 Energie

In tabelvorm ziet het jaarIijks elektriciteitsverbruik naar

toepassing voor de verschiIIende varianten er als voIgt uit:

Tabe1 4.2.1 Jaar1ijk. e1ektriciteit.verbruik in kWh

vervarming vervarming tapvater tapvater koken
overdag '. nacht. overdag '. nacht. overdag

variant 0 247.5 202.5 ga. ga. ga.
variant 1 2342 1810 0 1800 350
variant 2 1189 3413 0 1800 350
variant 3 1218 803 134 1454 350
variant 4 1355 2177 0 1079 350

Het totale energieverbruik is vermeld in tabel 4.2.2

Tabe1 4.2.2 Tota1e energieverbruik EEE-voning
in kWh per j.ar

energie
tot.a1
overdag

energie energie
totaa1 totaa1

'. nacht.

4.3 Financieel

variant 0
variant 1
variant 2
variant 3
variant 4

247.5+ga.
2692
1539
1702
1705

202.5+ga.
3610
5213
2257
3256

450+1027 [m3j
6302
6752
3959
4961

Een interessant pIaatje over de meer/minder-investeringen Ievert

het onderzoeksrapport. De investeringskosten zij n bepaald op

woningniveau en op wijkniveau. Het is duideIijk dat met het

wijkniveau Iagere kosten verkregen worden, o.a. door de bespa

ringen op aanleg van het gasdistributienet in de wijk. WeI moet

het elektriciteitsnet verzwaard worden. Verder gaat de prijs van

de te gebruiken componenten bij een grotere afname natuurIijk

ook enigszins omlaag. (In tegensteIIing tot het onderzoeksrap

port zijn in de volgende tabel de vermelde kosten exclusief

BTW. )
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Tabel 4.3.1 lnveateringen in vergelijking tot variant 0
(prijapeil oktober 1985)

in guldena

Woningniveau Wijlmiveau

Keer Kinder Keer Kinder

Variant 1 3805 4561
Variant 2 620 136
Variant 3 7930 6947
Variant 4 4217 3461

De verschillen in extra investeringskosten van de varianten 3 en

4, in vergelijking tot de extra investeringskosten bij het

Metro-systeem, zijn terug te voeren op het verschil in warmte

pompsysteem, variant 3 is monovalent en dus veel groter en

duurder. Variant 4 is weliswaar net als de Metro bivalent maar

ook nog groter gedimensioneerd en dus duurder. Verder is er

natuurlijk een verschil in fabrikant en aanschafdatum en zijn de

kosten daardoor ook anders. Tenslotte is de referentie gas

woning niet hetzelfde.

De varianten 1 en 2 blijven verder buiten beschouwing, omdat

enkel het gebruik van ewp's wordt bestudeerd.

Hoewel in het Bredero-rapport uitvoeriger wordt ingegaan op de

financiele consequenties van de verschillende varianten, worden

ze hier op een simpeler manier berekend om ze enigszins verge

lijkbaar te maken met de andere warmtepompsystemen in dit

onderzoek.

Het energieverbruik van het referentiesysteem moet aangepast

worden aan de rendementen van de CV-ketels die algemeen in dit

onderzoek gehanteerd worden. Uit het energieverbruik in variant

1 blijkt, dat de jaarlijkse elektriciteitsvraag voor ruimtever

warming, warm tapwater en koken 6302 kWh bedraagt. In m3 aardgas

is om deze warmtebehoefte te dekken bij een rendement van 100%

716 m3 en bij een rendement van 80% 895 m3 per jaar nodig. Het

aardgasverbruik van 1027 m3 per jaar in het Bredero-rapport is

gebaseerd op een CV-rendement van 72%.
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De elektriciteitsvraag van 450 kWh wordt net als bij het Metro

verhaal weer over dag en nacht verdeeld. Aldus wordt voor de

hoogrendement-situatie in tabel 4.3.2 verkregen:

Tabel 4.3.2 Energiekoaten Yoor rui.teyerwarming, warm tapwater en
koken in guldena per jaar (inatallatie gaawoning rende.ent 100%)

all-electric gaa yoordeel
woning woning all-electric

elek. t.o.Y. gaa
oYerdag woning

oyerdag 'a nacht. 225 kWh
elek. elek. '. nachta

yar.3 1702 kWh 2257 kWh 225 kWh
yar.4 1705 kWh 3256 kWh gaa

716 .3
Prijapad 1

1989 yar.3 301 219 403 - 117
yar.4 302 316 - 215

2000 yar.3 340 271 522 - 89
yar.4 341 391 - 210

2015 yar.3 443 406 715 - 134
yar.4 443 586 - 314

Prijapad 2

1989 yar.3 301 219 403 - 117
Yar.4 302 316 - 215

2000 yar.3 301 219 512 8
Yar.4 302 316 - 106

2015 yar.3 301 219 677 + 157
yar.4 302 316 + 59
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Bij een gaswoning met CV-kete1 met een rendement van 80% wordt

dit tabe1 4.3.3:

A1s onderhoudskosten per jaar voor de CV-kete1 in de gaswoning

staat in de Bredero-studie een bedrag van f1.100,- opgenomen,

voor de beide warmtepomp-varianten f1.150,-. De netto onder

houdskosten per jaar 0 die in formu1e 2.2.1 worden gebruikt zijn

dus f1.50,-.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de kosten op wijkniveau.

De investeringskosten zijn bepaa1d t.o.v. een norma1e CV-kete1.

Omdat een HR-kete1 gemidde1d ongeveer f1.800,- meer kost dan een

CV-kete1 [10] wordt van de meerkosten van het warmtepompsysteem

f1.800,- afgetrokken indien een verge1ijking p1aatsvindt met een

HR-kete1.
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Met formule 2.2.1 en de EKV's voor variant 3 uit de tabellen

4.3.2 en 4.3.3 wordt berekend:

Tabel 4.3.4 Totale meerkoaten per jaar in lJUldena
voor variant 3

t.o.v. t.o.v.
CV-ketel HR-ketel

80' 100'
Prijapad 1

1989 929 917

2000 874 889

2015 878 934

Prijapad 2

1989 929 917

2000 793 808

2015 587 643

en met de EKV's van variant 4 uit de tabellen 4.3.2 en 4.3.3:

Tabel 4.3.5 Totale meerkosten per jaar in lJUldens
voor variant 4

Prijspad 1

1989

2000

2015

Prijspad 2

t.o.v. t.o.v.
CV-ketel HR-ketel

80' 100%

601 590

569 585

632 689

1989

2000

2015

601

465

259

590

481

316

Deze hoge meerkosten Z1Jn enkel te verantwoorden, indien ermee

een hoge primaire energiebesparing kan worden bereikt.
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De meest energiezuinige variant 3, met een elektriciteitsvraag

van 3959 kWh, heeft bij een rendement van Sal van de elektrici

teitsvoorziening een primaire energie nodig van 7918 kWh. In

vergelijking tot de minst energiezuinige gasinstallatie, met een

rendement van 801 en een primaire energievraag van 895 m3 (= 7876

kWh ), is dus een primaire energie besparing mogelijk van zegge

en schrijve 42 kilowatturen.

Het is dUB duidelijk dat het geen zin heeft een hoge investering

te plegen, de primaire energiebesparing blijft verwaarloosbaar.

4.4 Conclusie

De primaire energiebesparing die mogelijk is met de twee varian

ten met een warmtepompsysteem in de studie van Bredero, recht

vaardigt de er mee verbonden meerkosten niet. Zowel een gaswo

ning met een CV- als ook een gaswoning met een HR-ketel zijn

energetisch en financieel aantrekkelijker.
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HS Verwarmingsbehoeftepatroon voor de dagen van bet jaar

5.1 Graaddagenmethode

Voor een onderzoek naar het gedrag van warmtepompen als manier

om een woning te verwarmen, is het van belang te weten hoeveel

warmte een bepaalde woning voor ruimteverwarming nodig heeft.

Er is een uitgebreide kennis aanwezig over het gasverbruik per

jaar in verschillende typen woningen [6].

Op het gebied van de berekening van het energiegebruik van

gebouwen is al veel gepubliceerd [11,12,13].

Het is mogelijk door middel van een dynamische rekenmethode op

een nauwkeurige manier de verwarmingsbehoefte te berekenen. O.a.

de Technisch Physische Dienst van TNO heeft hier ervaring mee.

Bij deze methode wordt in kleine tijdsintervallen de gehele

warmtebalans van een bepaalde woning doorgerekend met als

invoergegevens onder meer de afmetingen van de elementen van het

huis, eigenschappen van de gebruikte bouwmaterialen en tempe

ratuurgegevens. Voor dit onderzoek is deze methode echter te

omslachtig.

Hier is uitgegaan van de jaarlijkse warmtebehoefte van een

bepaalde woning, die met behulp van temperatuurgegevens wordt

teruggerekend naar de warmtebehoefte van een dag. Deze methode

wordt graaddagenmethode genoemd.

Uitgangspunt van de graaddagenmethode is de aanname, dat de

verwarmingsbehoefte recht evenredig is met het verschil tussen

de binnen- en de buitentemperatuur. Andere weersinvloeden, zoals

zon en wind, worden buiten beschouwing gelaten.

Bij de graaddagenmethode wordt de gemiddelde etmaaltemperatuur

vergeleken met een vaste stookgrens. Deze stookgrens is een

bepaalde buitentemperatuur, 15.5 °e, waarboven er niet meer wordt

verwarmd. Is de gemiddelde etmaaltemperatuur lager dan deze

15.5 °e, en wordt er dus gestookt, dan wordt ze afgetrokken van

de zogenaamde basistemperatuur. De basistemperatuur is vastge

legd op 18 °e, en moet gezien worden als een gemiddelde binnen

temperatuur.

33



Het verschi1 tussen basistemperatuur en gemidde1de etmaa1tem

peratuur is een maat voor de verwarmingsbehoefte van die d~g en

wordt het aanta1 graaddagen van die dag genoemd.

Basistemperatuur en stookgrens zijn niet ge1ijk, om de extra

verwarming t •9 •v • zon en interne warmtebronnen mee te nemen.

Door deze extra verwarming is het niet meer nodig bij een

buitentemperatuur van 15.5 °C of meer, nog te stoken om de

binnentemperatuur op 18°C te brengen.

Over een bepaa1de periode worden de graaddagen gesommeerd en

gedee1d door de verwarmingsbehoefte van de woning in dieze1fde

periode. Op deze manier ontstaat een factor die de energie per

graaddag weergeeft.

Door voor e1ke gewenste dag het betreffende aanta1 graaddagen

met deze factor te vermenigvu1digen wordt de verwarmingsbehoefte

van die dag gevonden.

5.2 Toepassing van de graaddagenmethode

Uitgangspunt in de graaddagenmethode is dus de verwarmingsbe

hoefte per jaar van een woning. Er wordt in het vervo1g uitge

gaan van een NOVEM referentiewoning. De NOVEM heeft een drieta1

rapporten uitgegeven [14], waarin drie verschi11ende typen

woningen staan beschreven, die de huidige stand van zaken in de

nieuwbouw vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers van eenge

zinswoningen zijn een zogenaamde Doorzon-woning en een Tuinka

mer-woning. Zowe1 Doorzon- a1s Tuinkamer-woning hebben vo1gens

de NOVEM een norma1e bijstook van iets meer dan 6300 kWh/jaar.

Gemaksha1ve wordt deze waarde gehanteerd.

Deze waarde van 6300 kWh ge1dt voor een normaa1 j aar • Het

gemidde1de aanta1 graaddagen in De Bi1t in de periode 1931 tot

1960 bedraagt 2870.

Het aanta1 graaddagen per j aar in De Bi1 t in het afge10pen

decennium varieerde van 2640 in 1990 tot 3433 in 1985.
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Het jaar 1980 heeft een aantal graaddagen van 2989 en is wat

totale warmtebehoefte betreft dus een vrij normaal en maar iets

te koud jaar. Er zal in het vervolg van dit onderzoek van de

gegevens van 1980 worden uitgegaan, tenzij anders vermeld is. 7

De benodigde ruimteverwarming in 1980 is, evenredig met het

verschil in graaddagen tussen 1980 en het gemiddelde aantal,

groter en bedraagt 6561 kWh.

Met deze hoeveelheid en het aantal graaddagen van 2989 is de

voorheen genoemde factor "energie per graaddag" te bepalen. Zo

zou dus de verwarmingsbehoefte ( bij stook ) per dag te bepalen

zijn.

In de berekening van de bijstook, zoals deze door de NOVEM is

gedaan, wordt de interne warmtelast van een woning gebruikt.

Deze interne warmtelast, ontstaan door de warmte die o. a .

vrijkomt bij het gebruik van elektrische apparatuur, is normaal

gesproken elke dag ongeveer hetzelfde.

Doordat de bijstook over de dagen wordt opgedeeld aan de hand

van de factor " energie per graaddag " en dus nauw verbonden is

met de temperatuur, wordt de interne warmteproduktie van een

woning ook temperatuurafhankelijk.

In dit onderzoek is, om dit effect te voorkomen en de interne

warmtelast inderdaad dus constant te laten zijn, de bijstook

zonder interne warmteproduktie aan de hand van de graaddagen

methode verdeeld. Daarna is elke dag eenzelfde hoeveelheid

interne warmte van het resultaat hieruit afgetrokken. De totale

hoeveelheid interne warmte die aldus per jaar afgetrokken wordt,

is gelijk aan de totale interne warmteproduktie per jaar zoals

die door de NOVEM is opgegeven. 8

7
Het aantal graaddagen van 2989 wijkt af van het aantal graaddagen van 2921 dat voor 1980.

meetatation De Bilt, gepubliceerd ia in Verwa~ing en Ventilatie [15]. Uit de weerkundige gegevena van
December 1980 in hetaelfde blad [16] ia te berekenen dat ala baaiatemperatuur voor de graaddagenta
bel voor het meetatation De Bilt 17.7 °c ia gebruikt. en niet 18 °c aoala bij de andere atationa. In
dit onderaoek wordt dua 2989 aangehouden ala juiate aanta1 graaddagen voor 1980.

8
Achteraf geaien lijkt deae correctie overbodig. In de graaddagermethode wordt i_era al

gecorrigeerd voor de interne wa~telaat. door een verachil te maken tuaaen baaiatemperatuur en
atookgrena ( aie par. 5.1 ). Omdat de invloed van deae correctie vrij gering ia op het verwa~ing.be

hoeftepatroon wordt voor het verdere onderaoek toch van dit patroon uitgegaan. Bij een ieta ander
verloop van de gemiddelde etmaaltemperaturen in 1980 aou dit verwa~ingabehoeftepatroon in
overeenatemming aijn met de werkelijkheid.
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Op deze manier is de verwarmingsbehoefte per dag verkregen,

zoals deze afgebeeld staat in figuur 4.

In de zomermaanden juni, juli en augustus is aangenomen dat er

niet gestookt wordt. Voor een goed geYsoleerde woning is het

stookseizoen in werkelijkheid zelfs nog korter. Mei en september

zouden ook nog bij de zomermaanden gerekend kunnen worden. Dit

is in dit onderzoek niet gebeurd.
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86 Kleine lucht-lucht ewp zonder warmte-opslag

6.1 In1eiding

Er wordt nu een insta11atie bekeken waarbij een k1eine 1ucht

lucht warmtepomp wordt gecombineerd met een CV-kete1.

De CV-kete1 wekt aIle warmte voor ruimteverwarming op, die niet

door de ewp ge1everd wordt. Het rendement waarmee de CV-hu1pke

tel werkt wordt geste1d op 80%, omdat het onwaarschijnlijk is

dat bij gebruik van een energiezuinige en kostbare ewp nog eens

extra geld wordt uitgetrokken voor een HR-ketel die slechts

weinig warmte hoeft te produceren. Enkel het energieverbruik

voor ruimteverwarming wordt bekeken, tapwater, koken e.d.

blijven buiten beschouwing.

Het gedrag van de lucht-Iucht ewp wordt sterk bepaald door de

temperatuur van de buitenlucht. Om een uurlijks elektriciteits

patroon te kunnen achterha1en wordt gebruik gemaakt van uurlijk

se temperatuurwaarden.

6.2 Verde1ing jaar in categorie~n weken

6.2.1 Verdeling

De ideale aanpak om van een jaar een elektriciteitspatroon te

maken dat per uur de elektrische belasting weergeeft, zou

vereisen dat voor elk van de 8784 uren in 1980 (1980 was een

schrikkeljaar) een berekening gemaakt zou moeten worden.

Om de tota1e hoeveelheid werk binnen de perken te houden wordt

het jaar bekeken als een verzameling van weken.

De weken worden gesorteerd op grond van hun verwarmingsbehoefte

en ingedeeld in een bepaalde categorie.
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Voor elke categorie wordt een representatieve week gekozen,

welke gebruikt wordt voor een uurlijkse berekening. De gehele

categorie, bestaande uiteen aantal weken, wordt daarna niet

meer gezien als een verzameling van individuen maar als een

groep weken die er hetzelfde uitzien als het individu dat het

meest lijkt op hun gemiddelde.

Op deze Manier blijft de hoeveelheid werk beperkt. Een goede

Manier van indelen is natuurlijk weI een vereiste.

Het gehele jaar wordt opgedeeld in weken, lopende van zondag tot

en met zaterdag. In 1980 viel de eerste zondag op 6 januari,

vandaar dat het jaar begint met week 2 en in totaal slechts 51

weken kent. Per week wordt de verwarmingsbehoefte bekeken zoals

die met de graaddagen-methode op basis van de gemiddelde etmaal

temperatuur bepaald is (figuur 4). De verwarmingsbehoeften per

dag in de desbetreffende week worden eenvoudig gesommeerd. Aldus

wordt de volgende tabel gevonden:

Tabel 6.2.1.1 Vervarmingabehoeften per week

··weeknr. Vervarminga- categorie : weeknr. Vervanl1nga- categorie
behoefte · behoefte,

(k\lh]
, (k\lh],
:
I 27 0 -

2 310 G 28 0 -
3 404 G 29 0 -
4 269 I' 30 0 -
5 251 I' 31 0 -
6 184 D 32 0 -
7 207 E 33 0 -
8 216 E 34 0 -
9 219 E 35 0 -

10 222 E 36 4 A

11 211 E 37 4 A

12 271 I' 38 0 -
13 167 D 39 30 A

14 169 D 40 50 B
15 174 D 41 103 C

16 64 B 42 142 C

17 182 D 43 119 C

18 114 C 44 128 C

19 120 C 45 340 G

20 12 A 46 212 E

21 41 A 47 81 B

22 49 A 48 175 D
23 0 - 49 303 G

24 0 - 50 266 I'
25 0 - 51 225 E

26 0 - 52 196 D
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De weken van het jaar worden nu in acht verschillende categorie

en ingedeeld, op basis van deze verwarmingsbehoefte. Vervolgens

wordt het aantal weken dat in elke categorie valt geteld. Voor

elke categorie wordt een geschikte representant gezocht.

De categorie~n kunnen globaal als voIgt gezien worden (zie tabel

6.2.1.2).

Categorie A vertegenwoordigt de weken welke dicht tegen de zomer

aanliggen, dus de late lente of de vroege herfst. Deze weken

hebben nog dagen waarbij de gemiddelde temperatuur boven de 15.5

°C ligt en waarop dus niet gestookt wordt. Categorie B, C, en D

zij n typische lente- en herfst-weken waarin al op elke dag

gestookt wordt, het onderscheid ligt vooral in het aantal

stookuren. E vertegenwoordigt dan de late herfst en vroege

lente, en de milde winterweken. F en G zijn typische winterwe

ken, beiden kennen koude dagen met een grote verwarmingsbehoefte

en enige vorst.

Tabel 6.2.1.2 Categorie*n en hun repreaentanten

Verwarminga- Verwarminga- Aantal Categorie
behoefte repreaentant behoefte weken

repreaentant
[kWh] [weeknr.] [kWh]

V • 0 - - 14
o ( V s 50 39 30 6 A

50 ( V s 100 47 81 3 B
100 ( V s 150 19 120 6 C
150 ( V s 200 15 174 7 D
200 ( V s 250 51 225 7 E
250 ( V s 300 12 271 4 P
300 ( V 45 340 4 G
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6.2.2 Bepalen juiste criteria voor verdeling in categorie~n

In eerste instantie ligt het voor de hand een week te kiezen

waarvan de verwarmingsbehoefte het dichtst bij het gemiddelde

van de beide grenzen ligt.

Om deze wijze van selectie te onderbouwen, wordt als voorbeeld

categorie 0 genomen.

Tabel 6.2.2.1 Gerepreaentaarde vaken categorie D

Categorie D Varvarmingabehoette 150 ( V s 200

_eknr. .arvarmingabehoette code
[kWh)

6 184 d1

13 167 d2

14 169 d3

15 174 d4

17 182 d5

48 175 d6

52 196 d7

Op genoemde wij ze zou men voor categorie 0, met een verwar

mingsbehoefte V [kWh] 150 < V S 200, weeknr. 48 (V = 175 kWh)

vinden als representant.

Door een vergelijking van belastingduurkrommen van de verschil

lende mogelijke representanten dl tim d7 met de belastingduur

kromme van de gehele categorie, is te bepalen welke week de

beste representant is.

Allereerst wordt het uurpatroon van de verwarmingsbehoefte van

elke week dl tim d7 afzonderlijk opgesteld (de wijze waarop dit

geschiedt komt verderop ter sprake).

Hiermee kan rechtstreeks de belastingduurkromme van de gehele

categorie bepaald worden. Oit geschiedt door voor aIle weken

samen het aantal uren met een bepaalde verwarmingsbehoefte te

tellen en zo de belasting-frequentie af te leiden (hoeveel uren

komen er voor met een verwarmingsbehoefte van die grootte).
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Daaruit valt vervolgens ook een belastingduurkromme te distille

ren (hoeveel uren komen er voor met een verwarmingsbehoefte

groter dan een bepaalde waarde). Deze laatste kromme staat in

de figuren 5 tIm 7 aangegeven met de code d.

Ook zijn de belastingduurkrommen af te leiden voor de situatie

dat ~~n week de gehele categorie vertegenwoordigt. Dan moet de

belasting-frequentie en belastingduurkromme voor deze ene week

berekend en met 7 vermenigvuldigd worden (de gehele categorie

telde immers 7 weken). De resulterende belastingduurkrommen

staan met de desbetreffende code weergegeven in de figuren 5 tIm

7.

Voor de duidelijkheid is het geheel weergegeven in drie figuren.

De keuze van week 48 (d6 ) als representant heeft een grote

afwijking van het gemiddelde van aIle weken van de categorie tot

gevolg. Weliswaar ligt de totale verwarmingsbehoefte van 175 kWh

precies midden tussen de beide categorie-grenzen van 150 en 200

kWh, de verdeling van de verwarmingsbehoefte blijkt totaal

anders. Week d6 heeft duidelijk teveel uren met een lagere (V <

1 kW) en een hogere ( V II: 2 kW) verwarmingsbehoefte om het

profiel van de te representeren categorie D (d) maar enigszins

te kunnen volgen. Een nadere analyse van het patroon van de

verwarmingsbehoefte van d6 toont, dat er in deze week een

plotselinge stijging van de verwarmingsbehoefte (lees: een

plotselinge daling van de temperatuur) is opgetreden. Blijkbaar

is een gelij kmatig verwarmingsbehoeftepatroon (hetgeen in de

figuren 5 tIm 7 er uitziet als een S-kromme die eenzelfde vorm

heeft als de categoriekromme), net zo belangrijk voor een goede

benadering als een totale verwarmingsbehoefte die zo precies

mogelijk tussen de beide categoriegrenzen ligt (in de figuren 5

tIm 7 een oppervlakte onder de kromme die ongeveer net zo groot

is als de oppervlakte onder de categorie-kromme).

Uit de beide figuren 5 en 6 de weken halend waarvan de kromme

het beste met kromme d overeenkomt, wordt figuur 7 verkregen.

In deze figuur blijkt de beste representant week d4 te zijn.

Week d4 heeft een totale verwarmingsbehoefte die ongeveer in het

midden tussen de categorie-grenzen valt en een verwarmingsbe

hoefte-patroon zonder opvallende sprongen (zie figuur 11).
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Resulterend: Een representant kan dus gevonden worden zonder dat

van aIle 52 weken het verwarmingsbehoefte-patroon berekend moet

worden.

De selectie van een week als representant voor een bepaalde

categorie zal dienen te geschieden op grond van de grootte van

de verwarmingsbehoefte en de vorm van het verwarmingsbehoeftepa

troon gedurende de week. Ais representant wordt de week gekozen

die het dichtst bij het midden tussen de categorie-grenzen ligt

zonder in de verwarmingsbehoefte grote veranderingen te kennen.

De representanten in bovenstaande tabel 6.2.2.1 voldoen aan deze

eisen.

6.3 Berekening uurlijkse verwarmingsbehoefte

De berekening van de uurlijkse verwarmingsbehoefte vindt als

voIgt plaats. De temperatuur van elk uur wordt vergeleken met de

stookgrens van 15.5 °e. Is de temperatuur lager, dan wordt er

gestookt. In dat geval wordt de temperatuur van de basistem

peratuur 18°C afgetrokken en per uur het aantal graaduren

verkregen. Dit aantal wordt beschouwd als een maat voor de

verwarmingsbehoefte in dat uur. Om de graaduren om te rekenen

naar kilowatt-uren verwarmingsbehoefte, wordt de bekende (want

eerder berekende) wekelij kse verwarmingsbehoefte genomen en

gedeeld door de som van de graaduren van die week. Deze factor

vermenigvuldigd met de graaduren van een uur levert de verwar

mingsbehoefte per uur.

In de praktijk is het waarschijnlijk dat de bewoners 's nachts

de thermostaat verlagen.

Dit zou gerntroduceerd kunnen worden door de basistemperatuur

gedurende een bepaalde tijd te veranderen. 's Nachts is deze

15.5 °e, overdag 20°C. De verdere procedure blij ft dan hetzelfde

als in het voorgaande geval. Er resteert bij deze wij ze van

berekening dan toch een niet onaanzienlijke nachtvraag.
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's Nachts is er in geval van nachtverlaging geen vraag, zeker

niet indien het een goed gei:soleerd huis betreft. Een goed

ge.i:soleerd huis met een redelijke bouwmassa, hetgeen bij de

Nederlandse bouwwijze met stenen muren al snel het geval is, zal

zoveel warmte vasthouden dat de binnentemperatuur slechts

langzaam daalt. Deze bewering wordt ondersteund door de opmer

king van der Meulen [17], dat bij een door hem onderzochte

eengezinswoning in geval van nachtverlaging , s nachts geen

vermogen wordt opgenomen, omdat de woning niet afkoelt tot de

ingestelde nachttemperatuur.

Daarom is er van uitgegaan dat de warmtevraag gedurende de

nachtverlaging nul is.

De verwarmingsbehoefte van een woning zal niet rechtstreeks

reageren op de buitentemperatuur. Als de buitentemperatuur

verandert moeten de muren ook een nieuw evenwicht vinden tussen

buiten- en binnen-temperatuur. Voordat dit evenwicht gevonden is

zal er enige tijd overheen gaan. Met de verandering van de

muurtemperatuur zal ook de kamertemperatuur wijzigen. Om deze

traagheid in de beschouwing mee te nemen wordt de verwarmingsbe

hoefte over de vier voorgaande uren gemiddeld. Dit aantal van

vier is een "educated guess" omdat hiervoor geen bronnen

bekend zijn.

Door deze middeling zal het verloop van het verwarmingsbehoefte

patroon vloeiender worden.

De verwarmingsbehoefte-patronen per uur van de verschillende

categorie~n weken staan weergegeven in de figuren 8 tim 14. In

deze figuren staat ook al aangegeven op welke manier in de

verwarmingsbehoefte wordt voorzien. Deze verdeling over bij

verwarming en ewp zal hierna worden toegelicht.
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6.4 Technische aannames

6.4.1 Keuze COP-waarde

Voor de kleine lucht-lucht warmtepomp zijn COP-waarden gangbaar

van 2 tot 3.5 (zie' figuur 15). Deze waarden zijn bepaald aan de

hand van een zogenaamde JIS-norm, een standaard die gebruikt

wordt door Japanse fabrikanten. De COP-waarde is dan bij een

bepaalde verhouding van buitenlucht en kamertemperatuur gemeten

en vermeld. Daar ook de luchtvochtigheid van belang is voor deze

meting, dient deze ook aangegeven te worden. De gebruikte

meetomstandigheden bedragen respectievelijk 7 °c DB (= Droge Bol)

als temperatuur van de buitenlucht en 21°C DB als kamertempera

tuur.

Om een enigszins re~le grootte voor de COP-waarde aan te houden

is gekozen voor een waarde van 3.0.

6.4.2 Keuze bedrijfsgebied ewp

De elektrische warmtepomp die als bron de buitenlucht gebruikt,

zal een temperatuurafhankelijke COP hebben. Bij lagere buiten

temperaturen zal de COP-waarde zodanig inzakken, dat het op een

gegeven moment energetisch gezien niet langer aantrekkelijk is

om de warmte met de ewp te produceren.

De verandering in de COP-waarde t.g.v. van de JIS-norm afwij

kende temperaturen wordt door de fabrikanten meestal niet

vermeld. In een brochure van Toshiba wordt een verband aangege

ven tussen het thermische vermogen en lagere buitentemperaturen.

Naast het thermische vermogen hangt de COP-waarde natuurlijk ook

nog van het elektrisch vermogen af, dat hiervoor dient te worden

opgenomen. Hoewel hiervoor geen relatie wordt gegeven, lijkt het

redelijk aan te nemen dat het elektrisch opgenomen vermogen bij

lagere buitentemperaturen ongeveer constant blijft. Van de ene
kant zal de compressor dan misschien weI langzamer draaien en

minder elektriciteit verbruiken. Anderzijds zal voorkomen moeten

worden dat de warmtewisselaar aan de ingangszijde invriest.
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Doordat er warmte aan de buitenlucht wordt onttrokken, koelt de

buitenlucht bij de verdamper af. Bij lage buitentemperaturen,

globaal gesproken lager dan 7 °C, is de afkoeling zo sterk dat de

temperatuur op het oppervlak van de verdamper beneden het

vriespunt komt en waterdamp uit de lucht erop vastvriest. Deze

ijsvorming kan worden verwijderd, door kortstondig de werking

van de warmtepomp om te keren. De temperatuur stijgt, het ijs

smelt aan de onderkant en het laagje komt los te zitten. Door

mechanisch de verdamper te laten trillen valt het ijs er af. Een

andere manier is het verwijderen van het ijs door een krabber

langs het oppervlak te bewegen.

Het verwij deren van de ij svorming vergt hoe dan ook extra

elektriciteit. Indien de beide effecten op het elektriciteits

verbruik bij lagere temperaturen elkaar in evenwicht houden,

blijft netto het elektrisch opgenomen vermogen constant.

Zo kan de relatie tussen thermisch vermogen en buitentemperatuur

rechtstreeks omgezet worden in een verband tussen de COP-waarde

en de buitentemperatuur (zie figuur 16).

Als ondergrens van het temperatuurdomein waarin de warmtepomp

zal gaan produceren, is een grens van 1 °C gekozen. Met deze

waarde is een minimale COP-waarde van 2.55 gegarandeerd. Met een

rendement voor de elektriciteitsvoorziening van 39% zal het

primaire energiegebruik dan zeker kleiner zijn dan bij HR

gasverwarming. 9

In het bedrijfsgebied wordt het verloop van de COP-waarde

aangehouden als in figuur 16.

9
Deze keuze ia niet zaligmakend. In aanmerking nemend dat gaaverwarming met CV-ketela nooit

een op primaire energie betrokken rendement van 100% zal halen. ia een lagere temperatuurgrena
energetiach verantwoord. Het bepalen van de ondergrena voor het bedrijfagebied ia echter ook een
economiach probleem. Hoe goedkoper de elektriciteit ia in verhouding tot het gaa. dea te aantrekkelij
ker ia het om de grena lager te leggen.
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6.4.3 Keuze capaciteit

De gekozen capaciteit bedraagt 2 kWth • Deze keuze vond plaats op

grond van de belastingduurkromme van de verwarmingsbehoefte

boven de I °c, met als criterium dat de ewp minstens ongeveer 800

uren op vol vermogen zou moeten draaien. Er was toen nog van

uitgegaan dat het thermisch vermogen onafhankelijk van de

temperatuur zou zijn, zodat het logisch leek dat de ewp ongeveer

800 uren op vollast zou kunnen werken.

Ui t de jaarbelastingduurkromme in figuur 24 blijkt dat deze

capaciteit niet voldoende is om aIle verwarmingsbehoefte boven

de I °c te dekken. D.w.z. ook boven de I °c zal de CV-ketel

moeten bijspringen. Energetisch zou een grotere waarde van de

capaciteit dus gunstiger zij n. De beste waarde om in aIle

verwarmingsbehoefte te voorzien boven de gestelde temperatuur

grens is te berekenen op de volgende manier.

Uit de jaarbelastingduurkromme voor de verwarmingsbehoefte met

een T > I °c in figuur 24 blijkt de maximaIe verwarmingsbehoefte

in het bedrij fsgebied te liggen op 3 kWth • Het is zeer waar

schijnlijk dat deze maximale vraag optreedt bij een temperatuur

van I °C. Volgens figuur 16 is de COP dan 2.55. Het elektrisch

opgenomen vermogen bleef bij lage temperaturen constant ( zie

par. 6.4.2). Het thermisch vermogen bij 1 °c is dus de COP-waarde

bij 1 °c gedeeld door de nominale COP-waarde (= 3.0) maal het

nominale thermisch vermogen. Het benodigde nominale thermisch

vermogen bedraagt dus 3/(2.55/3.0)= 3.5 kW.

Deze (betere) waarde is in de verder berekeningen niet gebruikt.

Daar is uitgegaan van 2 kWth • Voor de energetische beschouwing

maakt het waarschijnlijk niet significant veel uit of er 3.5 of

2 kWth wordt gekozen getuige de kleine oppervlakte tussen

jaarbelastingduurkromme voor temperaturen groter dan 1 °c en de

jaarbelastingduurkromme voor 2 kWth in figuur 24.
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6.5 Inpassen warmtepomp in verwarmingsbehoefte-patronen

De ewp wordt nu ingezet in de simulatie met de bovengenoemde

eigenschappen: Bedrijfsgebied T groter dan 1°C, capaciteit 2 kW,

verloop COP-waarde als in figuur 16. Dit wordt gedaan om zicht

te krijgen op het elektriciteitspatroon. Zijdelings kan men ook

de j aargemiddelde COP-waarde afleiden, die tot nu toe ergens

tussen de 2.55 en 3.0 zweefde.

In de figuren 8 tim 14 staat weergegeven hoe per uur de verwar

mingsbehoefte wordt opgevuld met de beide verwarmingsopties: ewp

en CV-ketel.

De weken A, B, en C kunnen volstaan met het gebruik van de ewp

als enige warmte-leverancier.

In week D is zichtbaar dat de ewp zonder hulp van de CV-ketel

niet meer in staat is aan de vraag te voldoen. Hoewel het

nominaal vermogen van de ewp 2 kW bedraagt, is het thermisch

vermogen van de ewp, door het inzakken bij lagere temperaturen

dan 7 °c, op sommige uren al niet meer toereikend. Dit effect zou

op te vangen zijn door een grotere capaciteit voor de ewp te

kiezen.

Week E vertoont tot en met donderdag niets nieuws. Op vrijdag

morgen echter is de temperatuur om zeven en acht uur nog beneden

1°C, en blijft de ewp nog even uit.

Op dit moment is voor het eerst duidelijk het bivalent-alter

natieve gedrag te zien. Om negen uur is de temperatuur zover

gestegen, dat de ewp in bedrij f is. Het maximaal thermisch

vermogen dat geleverd wordt is echter niet 2 kW. Met het stijgen

van de temperatuur nemen de COP-waarde en het thermisch vermogen

enigszins toe (zie figuur 16 en par. 6.4.2), na het middaguur

echter ook weer af, tot om zes uur de ewp weer wordt uitgezet

daar de temperatuur beneden de 1 °c is gedaald.

Door de temperatuursgrens van het bedrijfsgebied naar beneden te

verleggen zal de ewp meer in bedrijf zijn. De COP zal echter ook

verder dalen, zodat besparing van primaire energie achterwege

kan blijven.
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Voor week F geldt globaal hetzelfde als voor week E, met het

verschil dat de hoeveelheid bijverwarming groter is.

Week G laat zien dat in de koudste categorie de ewp nauwelijks

nog aangaat vanwege de temperatuurgrens. De meeste uren liggen

buiten het bedrijfsgebied, behalve enkele middaguren als de

temperatuur iets boven de 1 °C uitkomt. Vandaar dat hier de

bijverwarming stevig moet werken.

6.6 Bepaling elektriciteitspatronen

Het vaststellen van het elektriciteitsverbruik voor ruimtever

warming is nu nog slechts een koud kunstje. Door de produktie

van de ewp in een bepaald uur te delen door de COP-waarde die in

dat uur geldt (COP is immers temperatuur-afhankelijk 1) worden

de figuren 17 tim 23 verkregen.

In de loop van de weken valt het steeds meer op dat de elek

triciteit tegen het maximum van 0.667 kW gaat liggen. Op de

momenten dat er sprake is van bijverwarming zijn er voor het

elektriciteitspatroon slechts twee mogelijkheden: Het vermogen

ligt op 0.667 kWh indien de temperatuur boven 1 °C ligt, of het

is nul omdat de temperatuur te laag is om de ewp in bedrijf te

hebben.

Het is triviaal dat het elektricitei tsverbruik naarmate het

kouder wordt telkens vaker nul wordt (vergelijk week F en week

G) •

6.7 Bepaling jaarbelastingduurkrommen

Met de gegevens die nu berekend zijn, zijn de jaarbelasting

duurkrommen te achterhalen van de verschillende aspecten van dit

systeem.

Zoals de naam al zegt geven jaarbelastingduurkrommen aan hoeveel

uren in een jaar een bepaalde belasting boven een bepaalde grens

is geweest.
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Een belangrijk gegeven dat niet vergeten mag worden te vermelden

is de duur van het beschouwde jaar.

In fei te is de naam j aarbelastingduurkromme niet terecht ge

bruikt. De term stookseizoenbelastingduurkromme is meer op zijn

plaats. In de categorieindeling zij n immers enkel die weken
gerepresenteerd die ook inderdaad een verwarmingsbehoefte groter

dan nul hebben. Voor de verwarming zij n slechts deze weken

interessante Het aantal uren met een belasting groter gelijk nul

dat in de "jaarbelastingduurkromme" horizontaal langs de as moet

verschijnen bedraagt 37 • 7 • 24 = 6216 uren. In de figuren 24

en 25 is deze waarde weggelaten om de volgende reden.
Voor de berekening van de jaarbelastingduurkromme is gewerkt met

vermogens-intervallen van 0.05 kW. Om te voorkomen dat het lijkt
alsof er veel uren met een vermogen zijn tussen 0 en 0.05 kW,

zijn de jaarbelastingduurkrommen beneden 0.05 kW weggelaten.

6.8 Energie

Met de berekeningen is nu ook een saldo op te maken van de

energieverbruiken en -produkties over het gehele stookseizoen

(zie tabel 6.8.1):

Tabel 6.8.1 Energieverbruiken en -produktiea tijdena het gehele atookaeizoen [kWh]

6 3 6 7 7 4 4 jaartotaal
A B C D E P a

verwarmingabeh. 30.00 81.00 120.00 174.00 225.00 271.00 340.00 6380
ewp.prod. 30.00 81.00 120.00 171. 71 170.18 151. 62 13.80 4198
bijverw. 0.00 0.00 0.00 2.29 54.82 119.38 326.20 2182
elek.verb.ewp 10.00 27.02 40.12 58.57 61.07 54.87 5.33 1460

ewp.prod. it 100.00 100.00 100.00 98.68 75.63 55.95 4.06 65.80
bijverw. it 0.00 0.00 0.00 1.32 24.37 44.05 95.94 34.20

COP-vaarde 3.00 3.00 2.99 2.93 2.79 2.76 2.59 2.88

(De procentuele vaarden zijn betrokken op de verwarmingabehoefte)

In de tabel is te zien dat naarmate de verwarmingsbehoefte

groter wordt, en de temperatuur dus lager, het aandeel in de

verwarmingsbehoefte dat geproduceerd wordt door de ewp afneemt.

De produktie van de ewp neemt eerst toe tot categorie D, en dan
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geleidelijk aan weer af omdat het bedrijfsgebied vaker verlaten

wordt en het thermisch vermogen afneemt.

Triviaal is dat de bijverwarming een belangrijker rol vervult

bij het kouder worden van de weken.

De jaargemiddelde COP-waarde bedraagt 2.88.

Opvallend is, dat ondanks de temperatuursgrens van 1 °c en de

capacitei t van 2 kW th , de ewp toch ongeveer tweederde van de

benodigde warmte produceert.

Uit de tabel blijkt dat door de keuze van referentieweken een

totale verwarmingsbehoefte verkregen wordt van 6380 kWh (verge

lijk tabel 6.8.1 : 6 • 30 + 3 • 81 + ••• + 4 • 340 = 6380). Als

de door de keuze van referentieweken gerntroduceerde afwijking

gecorrigeerd wordt zodat de totale verwarmingsbehoefte weer op

6561 kWh uitkomt, dan veranderen de waarden van ewp-produktie,

bijverwarming en elektriciteitsverbruik in respectievelijk 4317

kWh, 2244 kWh en 1501 kWh (procentueel verandert er niets).

Wordt de primaire energie besparing in kaart gebracht, die door

gebruik van een ewp wordt bereikt, dan wordt tabel 6.8.2 gevon

den. Hierbij dient dan weI een veronderstelling gemaakt te

worden over het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp van

de CV-ketel. Omdat er minder door de CV-ketel hoeft te worden

geproduceerd bij gebruik van een ewp, is er ook minder circula

tie van warm water nodig. Het lijkt niet onredelijk te veronder

stellen dat het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp van

de CV-ketel evenredig verandert met het aandeel dat de CV-ketel

in de totale verwarmings-produktie heeft. D.w.z. dat indien de

CV-ketel bij een produktie van 6561 kWh thermische energie 450

kWh elektriciteit nodig heeft voor de circulatiepomp, er bij

2244 kWh thermisch nog maar 154 kWh nodig is.
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In de tabel staat in de eerste kolom het naar kilowatturen

primaire energie omgerekende gasverbruik van een woning met

aIleen een CV-ketel. In de tweede kolom staat het gasverbruik

van de CV-hulpketel voor de woning met de warmtepomp.

In de eerste rij staat de primaire energie voor de elektriciteit

die benodigd is voor de ewp, in de tweede voor de CV-hulpketel

(circulatiepomp) en in de derde voor de solo CV-ketel ( ook

circulatiepomp). De primaire energie die benodigd is in het huis

met de warmtepomp en de CV-hulpketel worden afgetrokken van de

primaire energie in het huis met aIleen een CV-ketel.

De CV-hulpketel heeft, zoals in par. 6.1 al vermeld, altijd een

rendement van 80%.

Tabel 6.9.1 Primaire energiebeaparing door EWP i.v.t. CV
[kWh/jaer]

elektriciteitavooraiening
RENDEHENTEN 40% 45% 50%

ewp primair 3753 3336 3002
CV primair (bijv) 385 342 308
CV primair (ao10) 1125 1000 900

Bolo bijv
CV CV 80%

CV-ketel prim. priJII.

100% 6561 2805 + 743 + 1078 + 1346

90% 7290 2805 + 1472 + 1807 + 2075

80% 8201 2805 + 2383 + 2718 + 2986

51



6.9 Financieel

Het inzetten van de kleine lucht-lucht ewp met de verschillende

prijzen levert het volgende plaatje op indien de solo CV-ketel

een rendement heeft van 100% en de ondersteunende CV-ketel bij

het ewp-systeem een rendement van 80%.

Tabel 6.9.2 Energiekoaten in guldena per jaar

EWP-ayateell :CV-ayateell
EWP bijv. totaal : aolo CV Voordeel

1501 kWh 80' I 100' EWP- t.o.v.I

elek. dag 2805 kWh I 6561 kWh CV-ayateellI

• 318 113 I • 745 113I

lin 154 kWh 'lln 400 kWh
elek. dag elek. dag

Prijapad 1

1989 266 179 445 435 - 10

2000 300 231 531 559 + 28

2015 390 314 704 758 + 54

Prijapad 2

1989 266 179 445 435 - 10

2000 266 227 493 548 + 55

2015 266 301 567 720 +153
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Wanneer het rendement van het solo CV-systeem 80% bedraagt, dan

wordt het energiegebruik hiervan in p1aats van 745 m3 nu 931 m3
•

De energiekosten veranderen dan in (zie tabe1 6.9.3)

Tabel 6.9.3 Energiekoaten in guldena per jaar

EWP-ayatee. :CV-ayat•••
EWP bij•• totaal : aol0 CV Voordeel

1501 kWh 80' I 80' EWP- t.o •••0

elek. dag 2805 kWh : 8201 kWh CV-ayate••
• 318 .3 0 • 931 .30

4ln 15.. kWh '4ln ..00 kWh
.1.k. dag .1ek. dag

Prijapad 1

1989 266 179 ....5 52.. + 79

2000 300 231 531 676 +145

2015 390 314 70.. 918 +214

Prijapad 2

1989 266 179 .... 5 52.. + 79

2000 266 227 ..93 665 +172

2015 266 301 567 880 +313

A1s investeringskosten bekijken we de kosten die er gemaakt

moeten worden om deze ewp te kunnen gebruiken. De kosten van de

CV-kete1, of deze nu a1s solo-systeem of a1s CV-systeem gebruikt

wordt, moeten toch gemaakt worden en doen dus niet terzake.

Gebruikt men een CV-kete1 met een hoog rendement dan wordt er

van uitgegaan dat de investeringskosten met fl. 800,- verminderd

kunnen worden, om voor de meerprijs van HR t.o.v. norma1e CV

kete1 te compenseren.

De aanschafkosten van de betreffende e1ektrische warmtepomp

worden geschat op basis van de kosten van de k1einste ewp's. Een

gemidde1de waarde 1igt op ongeveer fl. 1200, - per kWth • Voor 2 kWth

1iggen de kale kosten dus op f1.2400,-. Daarbij komen nog de

kosten voor de koe1midde11eidingen, ongeveer f1.500,-, en

montagekosten a f1.1000,-.
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De investeringskosten I die ingevu1d worden in formu1e 2.2. 1

1iggen dan op f1.3900,- indien een verge1ijking wordt getrokken

met een conventione1e CV-kete1, en fl. 3100, - i. v. t. een HR

kete1. Wanneer de onderhoudskosten van de ewp per jaar 6% van de

aanschafkosten (f1.2400,- + f1.500,- • f1.2900,-) zijn, dan is

o - f1.175,- •
Met deze prijzen en formu1e 2.2.1 worden de tota1e kosten per

jaar uitgerekend (zie tabe1 6.9.3).

Tabe1 6.9.3 Totale .eerko.ten per jaar in gulden.

Prij.pad 1

1989

2000

2015

Prij.pad 2

t.o.v. t.o.v.
CV-ketel HR-ketel

80" 100"

572 563

506 525

437 499

1989

2000

2015

572

479

338

563

498

400

De tota1e kosten per jaar kunnen gedrukt worden door bijvoor

bee1d investeringssubsidies.

Indien men toch al van plan is de woning van een airconditioner

te voorzien is het raadzaam een k1eine lucht-1ucht ewp te

insta11eren. De kosten van airconditioning apparatuur zijn hoog

(indicatie ± f1.3000,- - f1.4000,- aanschafkosten). De kleine

1ucht-1ucht ewp is immers ook te benutten om binnenshuis te

koe1en. Voor koe1bedrijf moet dan een bedrag van de investe

ringskosten worden afgetrokken, om het uitsparen van een separa

te airconditioner in rekening te brengen. De meerkosten va11en

dan mee, of zijn ze1fs minderkosten geworden.

Aan het gebruik van een derge1ijke 1ucht-1ucht warmtepomp zu11en

dus over het a1gemeen respectabe1e meerkosten verbonden b1ijven.

Er kunnen vo1gens tabe1 6.8.2 echter ook aanzien1ijke hoevee1he

den primaire energie bespaard worden. Het 1igt dan voor de hand

de kosten van deze primaire energiebesparing te onderzoeken.

54



6.10 Kosten van primaire energiebesparins

Met tabe1 6.8.2 en tabe1 6.9.3 is de volgende tabel 6.10.1 te

construeren, waarin de meerkosten van het ewp-systeem gecombi

neerd zijn met de primaire energiebesparing die er door bereikt

is.

Tabe1 6.10.1 Heerkoaten per beapaarde eenheid primaire energie per jaar [gu1den/kWhjaar]

rendement ao10 CV-kete1 100' 80'

rendement e1ektriciteitavoorziening 40' 45' 50' 40' 45' 50'

beapaarde primaire energie [kWh/jaar] 743 1078 1346 2383 2718 2986

prijapad 1

1989 0.76 0.52 0.42 0.24 0.21 0.19

2000 0.71 0.49 0.39 0.21 0.19 0.17

2015 0.67 0.46 0.37 0.18 0.16 0.15

Prijapad 2

1989 0.76 0.52 0.42 0.24 0.21 0.19

2000 0.67 0.46 0.37 0.20 0.18 0.16

2015 0.54 0.37 0.30 0.14 0.12 0.11

Deze kosten moeten dus per jaar gemaakt worden om de besparing

van 1 kWh primaire energie mogelijk te maken.

6.11 Conclusie

De kleine lucht-lucht ewp is in staat in vergelijking tot

woningen met een geheel gasgestookte ruimteverwarming primaire

energie te besparen. Afhankelijk van het rendement van de

elektriciteitsvoorziening zijn besparingen mogelijk van ongeveer

1300 kWh in vergelijking tot een HR-ketel tot 3000 kWh in

vergelijking tot een normale CV-ketel.

De hieraan verbonden kosten liggen tussen de dertig en vijfenze

ventig cent bij vergelijking met een HR-ketel, en tien tot

vijfentwintig cent bij vergelijking met een normale CV-ketel.

Door de gasgestookte bijverwarming is de elektrische belasting

door ruimteverwarming ook bij lage buitentemperaturen vrij laag.

Indien de ewp ook gebruikt wordt voor koeling binnenshuis heeft

de kleine lucht-lucht ewp zeker een kans.
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87 Lucht-water ewp met warmte-opslag

7.1 Inleiding

Er wordt nu een ander warmtepompsysteem voor ruimteverwarming

bestudeerd. Ook hier wordt enkel het verbruik voor ruimteverwar

ming onderzocht, koken en warmtapwater wordt buiten beschouwing
gelaten.

Werd voorheen een warmtepomp bekeken die de warmte produceerde

op het moment dat deze nodig was, nu lijkt het interessant om

een principe te beschouwen waarin warmte tijdelijk wordt opge

slagen. Door gebruik te maken van warmteopslag kan het verbruik

van elektrische energie onafhankelijker gemaakt worden van de

verwarmingsbehoefte. De warmte kan gemaakt worden op het moment

dat dit het beste uitkomt.

Er zijn natuurlijk grenzen aan deze onafhankelijkheid. Een

ideale situatie zou bijvoorbeeld zijn warme buitenlucht 's

zomers om te zetten in warm water, dit op te slaan en daarna in

herfst, winter en lente te gebruiken voor verwarming. De afme

tingen van de water-opslag zouden immens zijn.

Een realistischer tijdsspanne is een dagcyclus: 's Nachts met

goedkopere elektriciteit warm water produceren, en deze overdag

gebruiken. De afmetingen van het hiervoor benodigde buffervat

worden dan heel wat bescheidener, in de orde van enkele honder

den liters.

Het gebruik van convectieradiatoren, zoals dit bij conventionele

CV-systemen gebeurd, om de warmte van het water af te geven aan

de vertrekken, is omslachtig. Dure waterleidingen en radiatoren

dienen te worden ingebouwd, met aIle daaraan gekoppelde extra

kosten. Verder zal voor deze wijze van verwarming een hogere

watertemperatuur nodig zijn met een dientengevolge lagere COP

waarde (afgiftetemperatuur hoger: COP lager). Vloerverwarming

kan dan weI bij een lagere temperatuur werken, er blijven ook

hiermee hoge installatiekosten verbonden.
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Een e1egantere op1ossing ( zie fig. 26) is dan om gebruik te

rnaken van de mechanische venti1atie in de woning. De goedgelso

1eerde nieuwbouwwoning za1 immers een mechanische venti1atie

moeten hebben, om vochtprob1emen binnenshuis te voorkomen.

De verse venti1atie1ucht die de woning ingeb1azen wordt, kan

verwarmd worden met behu1p van een heat-pipe. De warmte van het

water uit het voorraadvat, dat met een warmtepomp is opgewarmd,

wordt via deze heat-pipe overgedragen aan de venti1atie1ucht.

Deze venti1atie1ucht circu1eert door de woning en brengt de

benodigde warmte in de vertrekken, zonder dat er een buizenste1

se1 nodig is om water rond te voeren.

Om met de warmtepomp een zo hoog moge1ijke COP-waarde te ha1en

is het aantrekke1ijk de warme afgewerkte venti1atie1ucht te

gebruiken a1s warmtebron voor de ewp.

Overdag passeert de afgewerkte venti1atie1ucht de verse venti1a

tie1ucht in een kruiswarmtewisse1aar10
• Daar draagt ze haar

warmte over aan de verse venti1atie1ucht. Dit overdrachtsproces

za1 het meest effectief zijn tijdens de koudere perioden. Juist

dan kan name1ijk de verse, koude, venti1atie1ucht de meeste

warmte opnemen.

Het gebruik van een kruiswarmtewisse1aar betekent ook dat de

afgewerkte venti1atie1ucht na de kww nog maar zeer weinig

energie beschikbaar heeft voor een erachter1iggende ewp. Wanneer

dus de kruiswarmtewisse1aar in bedrij f is, za1 de ewp niet

werken. Dit heeft a1s nade1ig gevo1g dat, ook a1s het vat a1

vrij 1eeg is, de ewp geen warmte bij kan vu11en.

's Nachts is de warmte uit de kruiswarmtewisse1aar niet in de

woning nodig. De afgewerkte venti1atie1ucht wordt om de kruis

warmtewisse1aar heengevoerd en kan gebruikt worden door de

warmtepomp.

10
Ben kruisvarmtevisselaar is een varmtevisselaar die de .eest ideale varmtevisselaar benadert.

Aan de afgeverkte ventilatielucht vordt dus zeer veel energie onttrokken en overgedragen aan de verse
ventilatielucht. Bij de Metro. vaarin ook gebruik vordt gemaakt van een varmtevisselaar o. aan de
afgeverkte ventilatielucht varmte te onttrekken. is vaarschijnlijk sprake van een plaatvarmteviBBelaar
die .1nder effectief verkt en dUB .eer varmte in de afgwerkte ventilatielucht laat zitten.
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De elektriciteit die door de ewp verbruikt wordt, wordt juist

gevraagd op een tijdstip dat landelijk gezien de vraag naar

elektriciteit laag is: De nacht.

Aan het einde van de nacht is het opslagvat gevuld met warm

water en gereed voor gebruik. Tijdens de dag zal het warme water

uit het vat via een heat-pipe de verse ventilatielucht verwar

men. In hoeverre dit mogelijk is hangt af van de capaciteit van

de warmtepomp.

Indien het voorraadvat te weinig warmte bevat om de woning te

verwarmen, moet er gebruikt gemaakt worden van bijverwarming. In

dit warmtepompsysteem geschiedt deze bijverwarming elektrisch,

met behulp van weerstandsverwarming. Door voor elektrische

bijverwarming te kiezen kan de woning mono-energetisch worden

uitgerust. een dergelijke woning heet een all-electric woning.

7.2 Technische aannamen

7.2.1 Keuze capaciteit

De gekozen capaciteit van de ewp bedraagt 3 kWth • Met deze

capaciteit kan al een behoorlijk deel van de warmteproduktie

gerealiseerd worden. Een nog grotere capaciteit, misschien

wenselijk om een nog groter aandeel te krijgen in de totale

warmteproduktie, zal met zich meebrengen dat de ventilatielucht

zwaarder wordt belast. De hoeveelheid energie in de ventilatie

lucht, de warmtebron, is eindig. Een grotere capaciteit kan niet

volstaan met aIleen maar ventilatielucht als bron. Verderop zal

blijken dat zelfs 3 kWth , in combinatie met een COP van 3, al

niet voldoende heeft aan aIleen maar ventilatielucht als warmte

bron.
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7.2.2 Keuze COP-waarde

De COP-waarde van lucht-water warmtepompen is natuurlijk ook

weer erg afhankelijk van de temperaturen van warmtebron en

kamertemperatuur. Het schijnt, afgaande op de brochures van

verschillende warmtepompfabrikanten, bij lucht-water ewp's nog

minder gebruikelijk standaardmeetomstandigheden te gebruiken dan

bij lucht-lucht warmtepompen.

Bovendien liggen de meest gangbare thermische vermogens voor

lucht-water warmtepompen boven de 3 kWth , zodat het moeilijk is

een representatieve COP-waarde vast te stellen.

Men mag niet zomaar afgaan op de COP-waarde van 2. 1 van het

Metro-systeem, wat qua principe en vermogen ongeveer overeenkomt

met het hier beschouwde systeem. Deze waarde was immers een

jaargemiddelde COP-waarde. Bovendien wordt bij het Metro-systeem

ook nog gebruikt voor het maken van tapwater. Het maken van

tapwater vereist extra verwarming om een hogere temperatuur te

krijgen als met de warmtepomp aIleen geschiedt. Een COP-van 3.0

lijkt een redelijke waarde.

In deze COP-waarde is dan het gehele elektriciteitsverbruik

inbegrepen van aIle e1ementen van het warmtepompsysteem in fig.

26, behalve de weerstandsverwarming in het voorraadvat en in het

aanzuigkanaal voor verse ventilatielucht.

7.3 Inpassen warmtepomp in het verwarmingsbehoeftepatroon.

7.3.1 Afleiding patroon voor warmteproduktie

Uitgaande van een verwarmingsbehoeftepatroon voor een goedge

iso1eerde woning a1s in figuur 4, kan onder bepaalde aannamen

een elektriciteitspatroon worden opgesteld.

Een beschrijving van het warmtepomp-gedeelte van de verwarmings

insta1latie zoals deze in dit hoofdstuk bekeken wordt is in par.

7.1 al weergegeven.

59



Door de voor de hand liggende keuze een ewp met een beperkt

vermogen te kiezen (en niet een die monovalent in de gehele

verwarmingsbehoefte voorziet) ontstaat de noodzaak bijverwarming

te gebruiken. Hier wordt gekozen voor elektrische verwarming. Zo

ontstaat de mogelijkheid het huis met slechts een soort energie

aansluiting te voorzien, een zogenaamde all-electric woning.

De ewp draait aIleen van 23 tot 7 uur. Maximaal kan 8 • 3 • 24

kWh aan warm water worden geproduceerd. Om aan de verwarmingsbe

hoefte te kunnen voldoen wordt de hierna vermelde strategie

gevolgd:

In de zomerperiode van 1 juni tot 1 september is de verwar

mingsbehoefte per definitie nul. Het voorraadvat wordt niet

bijgevuld.

In het stookseizoen wordt de vorige dag verbruikte of

verdwenen warmte in het buffervat 's nachts weer aangevuld,

zodat aan het einde van de nacht het vat weer gevuld is met

24 kWh aan warm water.

Er wordt van uitgegaan dat in het stookseizoen altijd mini

maal 10% van 24 kWh, dus 2.4 kWh, in het voorraadvat bijge

vuld moet worden. Deze 2.4 kWh komen door warmteverlies uit

het buffervat in de woning vrij (het buffervat staat in de

woning) •

Is de warmtevraag op een bepaalde dag zeer klein (i.e. 0

S E < 2.4 kWh) dan moet het overschot als verlies beschouwd

worden (het komt immers weI vrij maar is niet nodig). Op

andere dagen (i. e. E ~ 2.4 kWh) levert het opslagvat

precies de verwarmingsbehoefte, mits de capaciteit toerei

kend is.

Op dagen dat de verwarmingsbehoefte groter is dan 24 kWh, moet

er bijverwarmd worden met elektrische weerstandsverwarming.

De aandacht moet er op worden gevestigd dat de elektriciteit

voor het vullen van het voorraadvat bepaald wordt door de

verwarmingsvraag van gisteren, en de elektriciteit benodigd voor

de weerstandsverwarming, door de verwarmingsbehoefte van heden.
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In figuur 27 wordt de warmteproduktie weergegeven. De donkere

balkjes zijn van de warmtepomp, de lichte van de weerstands

verwarming.

In vergelijking tot de verwarmingsbehoefte (fig. 4) is het

eerste dat opvalt de grote produktiepiek van de ewp direct aan

het begin van het stookseizoen. Logisch, want aan het begin van

het stookseizoen moet het vat meteen volledig gevuld worden.

Ten tweede is er ook op dagen van geen of zeer geringe verwar

mingsbehoefte tijdens het stookseizoen een basislast. Een gevolg

van de verliezen uit het voorraadvat. Verder zijn er slechts

kleine verschillen aan te wijzen op de dagen dat de warmtepomp

slechts een deel van het vat hoeft aan te vullen (globaal dag

91 tIm 151 en 271 tIm 301). Deze verschillen zijn een gevolg van

de bufferwerking.

7.3.2 Aanpassing systeem met een ventilator voor buitenlucht

Nu het patroon van de warmteproduktie bekend is ligt de volgen

de vraag voor de hand: Is er in de afgewerkte ventilatielucht

eigenlijk weI voldoende energie aanwezig om als warmtebron ter

beschikking te staan voor de warmtepomp ?

In het onderstaande zal blijken dat dit niet het geval is.

Uit de veronderstelde inzetstrategie blijkt dat de ewp per jaar

4886 kWh warmte moet produceren. Bij een C.O.P.-waarde van 3

betekent dit dat eenderde deel uit elektriciteit afkomstig is en

tweederde deel, dus 3257 kWh, uit de bron moet komen. Wat is er

echter werkelijk in de bron aanwezig?

In de 1880-16 norm [11] worden de ventilatieverliezen over een

bepaalde periode berekend met de formule:

Ov .. 0.336 0h·Vo(Tin - Tbuiten. gem) 010-3 (7.3.2.1)

met V de gemiddelde hoeveelheid lucht waarmee de woning in een

uur wordt geventileerd, h het aantal uren waarover wordt gere

kend, Tbuiten. gem de gemiddelde buitentemperatuur in deze periode en

Tin de gemiddelde temperatuur in de woning.

61



Daar deze berekening betrokken moet worden op de ventilatie

verliezen in de nacht, moeten in deze formule de nachtelijke

waarden worden ingevuld.

De ventilatiehoeveelheid in de nacht is onbekend. Er wordt met

de wel bekende jaargemiddelde ventilatiehoeveelheid gerekend.

Deze hoeveelheid stemt ongeveer overeen met de vuistregel uit de

ventilatiewereld dat 's nachts normaal ongeveer de helft van de

inhoud van de woning ververst wordt (in de nacht zal er door de

geringere activiteiten in de woning een lagere ventilatie nodig

zijn dan overdag). Ook de gemiddelde binnentemperatuur in de

nacht is onbekend. Door hiervoor de gemiddelde binnentemperatuur

over het j aar te kiezen, welke niet veel van de gemiddelde

binnentemperatuur afwijkt maar wel hoger ligt, zullen de bere

kende ventilatieverliezen iets te hoog uitvallen.

Overeenkomstig de gegevens uit het rapport "Referentie Door

zonwoning" van de NOVEM [14], is V 198.4 m3/h (jaargemiddeld) en

Tin 16.2 cc.
Wordt op deze manier elke dag de beschikbare energie berekend in

de ventilatielucht en vergeleken met de benodigde energie uit de

bron, dan blijkt dat de ventilatielucht alleen bij lange na niet

toereikend is als warmtebron voor de ewp (zie figuur 28).

Over het jaar beschouwd is verder dan van de benodigde 3257 kWh

slechts 1567 kWh werkelijk in de ventilatielucht aanwezig.
Het verschil dient aangevuld te worden uiteen andere bron.

Hiervoor wordt de buitenlucht gebruikt. Deze buitenlucht wordt

door een aparte ventilator aangezogen en komt met de afgewerkte

ventilatielucht in de ewp terecht.

Om de benodigde hoeveelheid buitenlucht te berekenen kan weer

formule 7.3.2.1 gebruikt worden. Daar nu buitenlucht gebruikt

wordt, dient voor Tin in deze formule de waarde van de gemiddelde

nachttemperatuur Tbuiten. gem ingevuld te worden. Verder verandert

Tbuiten. gem in formule 7.3.2.1 in de temperatuur van de gebruikte
buitenlucht na het verlaten van de ewp, Tuit • ZO wordt formule

7.3.2.2 verkregen:

Qbuitenlucht = 0.336·h.V·(Tbuiten. gem- Tuit ).10-3 (7.3.2.2)
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Het benodigde maximumdebiet van de ventilator is vereist als er

weinig energie in de ventilatielucht aanwezig is en er toch een

hoge verwarmingsbehoefte door de ewp te vervullen is. Dit moment

valt in de beschouwing op de eerste dag na de zomerperiode, als

het vat voor de eerste keer weer volledig gevuld moet worden.

Wil de temperatuurdaling van de buitenlucht, die gepaard gaat

met het onttrekken van de energie hieraan door de ewp, beperkt

blijven tot 5 K, dan is er die dag een luchtdebiet van 960 m3/h

nodig. Ben temperatuursdaling van 5 K is een gangbare grootte

voor de temperatuursdaling over een warmtewisselaar.

Ben ventilator die een hoeveelheid lucht kan verplaatsen van

ongeveer 500 tot 1000 m3/h heeft een elektrisch vermogen van

ongeveer 100 W.

zou men een hoeveelheid van 960 m3/h als het nominale debiet van

de ventilator nemen, dan ziet de temperatuurdaling van de

aangezogen buitenlucht er uit als in figuur 29.

Door een extra elektrisch opgenomen vermogen van 100 W mee te

nemen voor een ventilator, die hiermee dus een voldoende lucht

debiet kan hebben om te voorkomen dat de temperatuur van de

aangezogen buitenlucht te sterk daalt, is men zeker van de

benodigde hoeveelheid bronenergie.

Uit figuur 28 blijkt dat de ventilator vrijwel elke nacht in het

stookseizoen in bedrijf moet zijn. Om het eenvoudig te houden

wordt bij het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp elke dag

0.8 kWh (acht uren A 100 W) voor de ventilator opgeteld.
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7.4 Bepaling elektriciteitspatronen

7.4.1 Per dag

Met de aannamen over de wij ze waarop het voorraadvat gevuld

wordt, welke capaciteit de ewp heeft, welke COP-waarde, welke

bijverwarming en welke extra voorzieningen, kan vastgesteld

worden hoeveel elektriciteit er per dag verbruikt zal worden.

Bij het bekijken van dit elektriciteitsverbruik in figuur 30

valt meteen op, dat de elektrische energie die nodig is voor de

ewp in figuur 30, stukken kleiner is dan de thermische energie

die uit de ewp komt in figuur 27 . Dit is vanzelfsprekend het

gevolg van de COP-waarde. Het weerstandsverbruik (met een

rendement van 100%) is natuurlij k onveranderd. Ook nader be

tracht in de figuren 31 en 32 is dit duidelijk te zien.

7.4.2 Per uur

Om een uurlijks jaarpatroon te verkrijgen moeten de elektrici

teitsverbruiken per dag verdeeld worden over de uren.

Voor wat betreft de warmtepomp is alles meteen al duidelijk, er

wordt enkel in de nachtelij ke uren geproduceerd en dus ver

bruikt. Het totale ewp-verbruik wordt gelijkmatig over deze uren

gespreid.

Hoe 'zit het echter met de weerstandsverwarming? Er zijn immers

ook dagen dat de warmtepomp niet aIleen in de verwarmingsbehoef

te kan voorzien. Voor het gebruik van de weerstandsverwarming

moet op deze dagen een regeling worden bedacht.

De inzet van weerstandsverwarming is erg moeilijk te plaatsen.

Het hangt gedeeltelijk af van het bewonersgedrag, maar ook van

de voorraad warm water. Is het warm water op, dan blij ft er

niets anders over dan weerstandsverwarming.

Kortstondig gebruik voor het opwarmen van bepaalde ruimtes,

zoals bijvoorbeeld in de badkamer, valt niet te simuleren. Het

opwarmen van de kamer's morgens is mogelijk m.b.v. het warme

water uit het voorraadvat.
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's Avonds za1 het voorraadvat over het a1gemeen vrij 1eeg zijn.

Vanaf 18 uur za1 het grootste gedee1te van de weerstandsverwar

ming p1aatsvinden, tot de bewoners om 23 uur te bed gaan.

Het is niet te voorkomen dat door de weerstandsverwarming

overdag de tota1e be1asting van het openbare net verder toe

neemt. Het tijdstip waarop en de grootte van de e1ektriciteits

be1asting door het ruimteverwarmingssysteem is gedee1te1ijk

rege1baar.

De in het vervo1g gebruikte be1astingrege1ing werkt 's middags

tussen 13 en 15 uur met weerstandsverwarming, en gebruikt de in

het voorraadvat daardoor gespaarde energie om 16 en 17 uur

wanneer de e1ektrische be1asting weer toeneemt.

Het is duide1ijk dat dit slechts een van de ve1e moge1ijkheden

is om de be1asting te sturen. Een idea1e be1astingsturing zorgt

voor een zo ge1ijkmatig ver100p van de e1ektrische be1asting a1s

voor de e1ektriciteitsproducenten wense1ijk is. Be1astingsturing

is echter een zo uitgebreid onderwerp, dat het onverstandig is

er in dit kader verder op in te gaan.

Op de koudere dagen, wanneer er dus met weerstandsverwarming

gewerkt moet worden, is er nog met een ander effect rekening te

houden. Door de 1agere temperatuur van de additionee1 aangezogen

buiten1ucht za1 de warmtepomp waarschijn1ijk met een 1agere COP

werken. Bij een ge1ijk e1ektriciteitsverbruik door de warmtepomp

heeft dit tot gevo1g dat er niet genoeg energie in het voorraad

vat komt. Om dan toch 24 kWh aan het einde van de nacht beschik

baar te hebben, moet er ook in de nacht e1ektrisch bijverwarmd

worden.

Samenvattend zijn er dus drie perioden op een dag dat er e1ek

trische weerstandsverwarming gebruikt za1 worden: 's Avonds

tussen 18 en 23 uur, 's nachts van 23 tot 7 uur en's middags

van 13 tot 15 uur.

Voor deze drie verschi11ende perioden op een dag is een verdee1

sleute1 gekozen van 2 : 1 : 1, d.w.z. het gehe1e weerstandsver

warmings-verbruik wordt voor 2 de1en 's avonds gedissipeerd,

voor 1 dee1 's nachts, en voor 1 dee1 's middags.

Met deze verdee1s1eute1 is een uur1ijks jaarpatroon van de

e1ektrische be1asting op te ste11en.
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7.5 Bespreking van de elektriciteitspatronen

7.5.1 Voor een woning

Op de manier zoals in par. 7.4 besproken is, is een uurlijks

j aarpatroon opgesteld van de elektrische belasting voor een

woning met een dergelijk warmtepompsysteem met elektrische

weerstandsverwarming als bijverwarming. Het verloop van de

hieruit volgende jaarbelastingduurkromme van de elektrische

belasting wordt besproken in hoofdstuk 8 en staat weergegeven in

figuur 39.

Om wat inzicht te krijgen in het gedrag van het systeem worden

drie voorbeeld-weken gekozen waarvoor de elektrische belasting

is weergegeven in een aantal figuren.

Ais voorbeeld-weken zijn gekozen: De koudste week, van 13 tim 19

januari, wanneer de ewp op vol vermogen werkt. De week van 20

tim 26 april, een lenteweek waarin zowel met warmtepomp als

weerstandsverwarming gewerkt wordt. Een milde lenteweek waarin

volstaan kan worden met de warmtepomp, de week van 25 tim 31

mei.

In figuur 33 is de koudste week aangegeven: Zondag 13 januari

tim zaterdag 19 januari.

In de zondagnacht wordt het voorraadvat volledig gevuld, waar

door een elektriciteitsvraag van 1.1 kWh/h ontstaat (lkWh/h voor

de ewp zelf en 0.1 kWh voor de ventilator). Daar bovenop wordt

per uur 1.3 kWh weerstandsverwarming gebruikt. Om zeven uur is

het vat vol en is er geen elektriciteitsverbruik meer, het

voorraadvat wordt weI aangesproken, hetgeen echter niet te zien

is. 's Middags van 13 tot 15 uur wordt weerstandsverwarming

ingeschakeld om het vat te ontlasten. Vanaf 18 uur wordt weer

standsverwarming gebruikt omdat het vat leeg is. Om 23 uur gaan

de bewoners naar bed, gaat de weerstandsverwarming uit en de ewp

aan. De cyclus herhaalt zich. In de avond van de koudste dag,

zondag 13 januari, wordt volgens figuur 33 per uur 3.5 kWh door

weerstandsverwarming verbruikt.
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In de woning moet dus minimaal 3.5 kW aan elektrische weer

standsverwarming zij n opgesteld, om aan deze vraag te kunnen

voldoen.

In de week van 20 april (fig. 34) vindt van zondag tim woensdag

hetzelfde ritueel plaats, met het verschil dat de totale verwar

mingsvraag veel geringer is. 's Donderdags moet het vat nog weI

volledig gevuld worden, overdag is echter de inhoud van het vat

voldoende om de gehele vraag te dekken. Vrijdagnacht moet niet

de volledige inhoud van het vat aangevuld worden. Overdag is de

verwarmingsbehoefte echter groter dan 24 kWh, zodat bijverwar

ming moet plaatsvinden. 's Zaterdags is de inhoud weer toerei

kend.

Van 25 tim 31 mei (fig. 35) is er aIleen sprake van elektrici

teitsverbruik in de nacht door de warmtepomp. Weerstandsver

warming is overbodig.

M.b.v. figuur 33 zou een afschatting gemaakt kunnen worden

hoeveel woningen daadwerkelijk di t verwarmingssysteem zullen

kunnen gebruiken. Op de koudste dag is er sprake van een maxima

Ie elektrische belasting van 3.5 kW voor ruimteverwarming. In

combinatie met het normale huishoudelijk verbruik en de tapwa

terproduktie (all-electric house) kan hiermee de vereiste

aansluitwaarde van het huis bepaald worden.

Er moet rekening gehouden worden met de maximale belastbaarheid

van de distributietrafo's en het distributienet in de wijk.

In normale nieuwbouwwijken is een goede spreiding van all

electric houses over de wijk onvermijdelijk, omdat de belast

baarheid van het net niet berekend is op het gebruik van dit

warmtepompsysteem. Dit houdt in dat een aantal normale nieuw

bouwwoningen met 1 all-electric-house wordt gecombineerd in zo'n

wijk. Door deze beperkingen zal een potentieel aantal all

electric woningen gevonden worden, dat beslist ver onder het

totaal aantal nieuwbouwwoningen ligt.
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waarbij

dus een

Anderzijds is het denkbaar dat bij de bouw van een wijk rekening

wordt gehouden met het gebruik van warmtepompen. Het distribu

tiesysteem wordt dan zwaarder uitgevoerd. Dit maakt een groter

aantal ewp's mogelijk. De individuele besparingen op de energie

kosten moeten dan door de elektriciteitsproducent betaald worden

in de vorm van extra investeringen in het distributiesysteem.

7.5.2 Voor meerdere woningen

Als een combinatie van vier woningen beschouwd wordt, die

verspreid liggen over het gehele land en aIle vier van hetzelfde

systeem voorzien zijn, zal onder andere door bewonersgedrag en

verschillende temperaturen een anderverwarmingsbehoefte-profiel

ontstaan. Om dit verschil te benaderen wordt voor twee woningen

het oorspronkelijke belastingpatroon genomen. De derde woning

krijgt een soortgelijk patroon, echter over het gehele jaar een

uur naar voren verschoven. Dit patroon vertegenwoordigt feite

lijk een compleet andere situatie. Het is denkbaar dat de

bewoners een uur eerder 's avonds de weerstandverwarming inscha

kelen en een uur eerder naar bed gaan.

De warmtepomp zal echter ook eerder inschakelen en weer ophou

den. 's Middags zal niet om 13 uur maar om 12 uur de weerstands

verwarming aan gaan, en om 14 i.p.v. 15 uur ophouden.

Voor woning vier wordt eenzelfde procedure gevolgd,

alles een uur naar achter wordt verschoven. Alles vindt

uur later plaats.

Hoewel dit feitelijk niet correct hoeft te zijn, en het waar

schijnlijk ook niet is, zal de sommatie van aIle vier de wonin

gen een beter beeld geven van de invloed van meerdere warmtepom

pen op het totale belastingpatroon dan een pure vermenigvuldi

ging van het standaardpatroon met vier.

Voor de berekening van een landelijke belastingkromme, waarin

dus het gedrag van vele duizenden soortgelijke systemen is weer

te geven, is het dan ook aan te bevelen op deze manier te

sommeren, dus met een bepaalde spreiding. Als illustratie wordt

verwezen naar de figuren 36 tIm 38. Dit zijn dus de patronen

voor vier woningen.
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7.6 Energie

In een tabel ziet het energiegebruik in 1980 van het warmte

pompsysteem er als voIgt uit:

Tabe1 7.6.1 Energiegebruik in het EWP-ayateem met opa1ag [kWh/jaer)

THERtlISCH ELEKTRISCH

verUea output input input input input input
vat ventilator totaa1 dag nacht

ewp 4792 94 4886 1629 219 1848 1848

R-verw. 1769 1769 1769 1769 1327 442

totaa1 6561 94 6655 3398 219 3617 1327 2290

De jaargemiddelde COP-waarde van de all-electric woning wordt

verkregen door de nuttig geproduceerde warmte 6561 kWh te delen

door de hiervoor benodigde elektrische energie 3617 kWh en

bedraagt dus 1.8 [Wth/Wetl.

De door de all-electric woning met ewp in vergelijking tot

gasgestookte woningen bereikte primaire energiebesparing wordt

weergegeven in de volgende tabel 7.6.2 (de gasgestookte woningen

zijn hetzelfde als in H6).

Tabe1 7.6.2 Primaire energie beaparing door EWP i.v.t. CV-ayateem
[kWh/jaer)

e1ektriciteitavoorziening
RENDEMENTEN 40% 45% 50%

ewp primair 9043 8038 7234
CV primair 1125 1000 900

CV
CV-kete1 prim.

100% 6561 - 1357 - 477 + 227

90% 7290 - 638 + 252 + 956

80% 8201 + 283 + 1163 + 1867
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Hierbij moet worden opgemerkt, dat het effect van energiebe

sparing door de ewp veel beter merkbaar is indien de ewp ook

overdag zou kunnen werken. De weerstandsverwarming zou dan voor

een groot deel kunnen worden voorkomen door niet aIleen in de

nacht maar ook overdag de ewp te laten werken. Als zijdelings,

maar niet onbelangrijk, voordeel brengt dit met zich mee, dat de

kosten van de elektriciteit overdag teruggaan, zodat ook de

economische kant aantrekkelijker wordt.

7.7 Financieel

Met de prijspaden 1 en 2 zien de energiekosten, voor het geval

van een CV-ketel met een rendement van 100%, er als voIgt uit

(circulatiepomp CV-ketel overdag):

Wanneer het rendement van het CV-systeem 80 % bedraagt, d.w.z.

80 % van de energie in het gas komt in het voorraadvat terecht

(want de verliezen uit het voorraadvat zijn al verdisconteerd),

dan wordt het energiegebruik 931 m3
• De energiekosten staan

hiervoor vermeld in tabel 7.7.2 :
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Tabel 7.7.2 Inergiekoaten in guldena
per jaar i.v.t. CV-ayateem 80'

IWP- CV-ayateem Voordeel
ayat••m 931 m3 IWP- t.o.v.

450 kWh CV-ayateem

Prijapad 1

1989 457 524 + 67

2000 541 676 + 135

2015 757 918 + 161

Prijapad 2

1989 457 524 + 67

2000 457 665 + 208

2015 457 880 + 423

De investeringskosten van het lucht-water warmtepompsysteem met

opslagvat komen ongeveer overeen met die van het Metro-systeem

zoals beschreven in hoo£dstuk 3. Het werkingsprincipe isimmers

ook ongeveer hetzel£de. Er zijn twee verschillen: Het in dit

hoo£dstuk beschouwde systeem wordt enkel voor verwarming ge

bruikt, zodat de tapwater-aanpassing van de CV-ketel in de

gaswoning niet nodig is. (Wat betre£t de wij ze van koken en

tapwater-produktie wordt aangenomen dat deze in de gas- en de

all-electric woning hetzel£de geschieden, namelijk elektrisch.)

Verder is er voor het warmtepomp-systeem een extra ventilator

nodig voor het aanzuigen van buitenlucht als warmtebron voor de

ewp, indien de ventilatielucht als bron niet toereikend is (zie

par. 7.3. 2 ). De geraamde kosten van deze ventilator bedragen

£1.400,-.

De totale investeringskosten voor dit systeem komen dan op

£1.7000,- (exclusie£ plaatsen).

De kosten voor een gaswoning bedragen: HR-ketel £1.2600,- 6£ CV

ketel £1.1800.-, radiatoren 500C-700C £1.1100,-, leidingen e.d.

£1.1000,- •Totaal £1.4700,- (HR) o£ £1.3900,- (CV) (beide

exclusie£ plaatsen).l1

11
Het lijkt ten opzichte van hoofdatuk 6 inconaequent dat nu de plaataingakoaten niet vorden

meegenomen. tervij 1 di t in hoofdatuk 6 vel het geval vaa. In hoofdatuk 6 deden echter de plaataingakoa
ten van de cv-ketel niet terzake. zovel in de voning met een varmtepomp ala in de voning zonder een
varmtepomp vordt immera een cv-ketel geplaatat. de plaataingakoaten van de varmtepomp zijn in hoofatuk
6 dua vel degelijk van belang.
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Indien de montagekosten voor warmtepompsysteem en gasketel

ongeveer hetzelfde bedragen komen de meerinvesteringen voor de

all-electric woning t.o.v. de gaswoning op fl.2300,- met een HR

ketel of fl.3l00,- met een CV-ketel.

Als extra onderhoudskosten per jaar van het warmtepompsysteem

boven de onderhoudskosten per jaar van de gasketel nemen we 6%

van de meerkosten mee, respectievelijk fl.138,- en fl.168,-.

Met deze prijzen en formule 2.2.1 worden de totale kosten per

jaar uitgerekend (zie tabel 7.7.3).

Tabel 7.7.3 Totala aeerko.ten per jaar in gulden.

Prij.pad 1

1989

2000

2015

Prij.pad 2

t.o.v. t.o.v.
CV-ketel HR-ketel

80% 100%

479 441

411 4M

385 418

1989

2000

2015

479

338

123

441

328

156

De totale kosten per jaar kunnen gedrukt worden door bijvoor

beeld investeringssubsidies.

Aan het gebruik van een dergelijke lucht-water warmtepomp zullen

dus over het algemeen respectabele meerkosten verbonden blijven.

Er kan volgens tabel 7.6.3 onder gunstige omstandigheden echter

ook primaire energie mee bespaard worden.

Deze kosten voor primaire energiebesparing worden nu bekeken.
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7.8 Kosten van primaire energiebesparing

Met tabel 7.6.3 en tabel 7.7.3 is de volgende tabel 7.8.1 te

construeren, waarin de meerkosten van het ewp-systeem gecombi

neerd zijn met de eventuele primaire energiebesparing die er

door bereikt is. Indien er geen primaire energiebesparing

mogelijk is, heeft het geen zin deze berekening uit te voeren.

Tabel 7.8.1 Meerkoaten per beapaarde eenheid primaire energie [gulden/kWhjaar]

rendement aolo CV-ketel 100' 80'

rendement elektriciteitavooraiening 50' 40' 45' 50'

beapaarde primaire energie [kWh/jaer] 227 283 1163 1867

Prijspad 1

1989 1.94 1.69 0.41 0.26

2000 1.77 1.45 0.35 0.22

2015 1.84 1.36 0.33 0.21

Prijspad 2

1989 1.94 1.69 0.41 0.26

2000 1.44 0.84 0.24 0.15

2015 0.69 0.43 0.11 0.07

De HR-ketel laat duidelijk gelden dat er weinig eer door de

lucht-water ewp met opslag te behalen valt. Primaire energiebe

sparing is slechts mogelijk bij een hoog rendement van de

elektriciteitsvoorziening ( 50% ) , en dan slechts tegen hoge

kosten per bespaarde kilowattuur.

T.o.v. de CV-ketel met een rendement van 80% is primaire ener

giebesparing ook met lagere elektrische rendementen mogelijk, de

kosten daarvoor blijven over het algemeen echter hoog.

73



7.9 Conclusie

De HR-ketel lijkt energetisch en financieel aantrekkelijker dan

de all-electric woning met een lucht-water ewp met opslagsys

teem.

In vergelijking tot een normaIe CV-ketel is dit warmtepompsys~

teem wat betreft primaire energie een verbetering: Afhankelijk

van het rendement van de elektriciteitsvoorziening is een

besparing mogelijk van 300 tot 1900 kWh.

De hiermee verbonden kosten zijn oak afhankelijk van dit rende

ment, bij een rendement van 40% bedragen ze ongeveer een gulden

per kWh bespaarde primaire energie per jaar, bij een rendement

van 50% ongeveer 20 a 25 cent.

Juist de bijverwarming, elektrische weerstandsverwarming om een

all-electric woning mogelijk te maken, maakt het voordeel van

het gebruik van nachtstroom, door de ewp zelf, te niet door veel

elektriciteit te gebruiken tijdens de daguren. Zeker op de

koudste dag is er sprake van een hoge elektrische piekbelasting.
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88 Verge1ijking jaarbe1astingduurkrommen

In figuur 39 staan de beide jaarbelastingduurkrommen van het

elektrisch opgenomen vermogen voor de beide verschillende

warmtepompsystemen weergegeven. Het eerste wat opvalt is het

verschil in opperv1akte onder de beide krommen. De kleine lucht

lucht ewp zonder opslag lijkt stukken zuiniger dan de lucht

water ewp met opslag, er wordt immers veel minder energie door

verbruikt.

In de figuur staan echter de jaarbelastingduurkrommen van het

elektrisch opgenomen vermogen. Men mag niet vergeten dat de

kleine lucht-Iucht-ewp wordt bijgestaan door een CV-ketel. Een

CV-ketel is gasgestookt, en komt dus niet in de kromme tot

uiting • Het opslagsysteem wordt daarentegen ondersteund door

elektrische weerstandsverwarming, die w~l in de kromme verdis

conteerd is.

De eerste kromme is dus een beeld van het vermogen dat benodigd

is voor een deel van de produktie van de verwarmingsbehoefte,

terwijl de tweede kromme het gehele vereiste vermogen visuali

seert.

Een tweede opvallende verschil is de grootte van de piekbelas

tinge De lucht-Iucht ewp verbruikt bijna duizend uren een

piekvermogen van 0.7 kWh/h. De lucht-water ewp met opslag en

elektrische bijverwarming heeft een piekvermogen van 3.5 kWh/h

gedurende een zeer korte tijd.

Ook hier ligt het verschil weer in de wijze van bijverwarming.

De elektrische weerstandsverwarming in het all-electric principe

zal alles moeten produceren wat de lucht-water ewp niet aankan.

Globaal betekent dit dat het gehele deel vanaf 1.1 kWh/h tot aan

de gestippelde kromme, dus de piek, door deze weerstandsverwar

ming veroorzaakt wordt.
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89 Conclusies

De jaarlijkse warmtebehoefte van een goedgeisoleerde nieuw

bouwwoning, een NOVEM referentiewoning, is met behulp van

temperatuurgegevens teruggerekend naar de dagelijkse warmtebe

hoefte. Dit is gebeurd met de graaddagenmethode.

Op deze manier is voor het jaar 1980, een vrij normaal jaar, een

verwarmingsbehoeftepatroon voor deze woning verkregen.

Dit verwarmingsbehoeftepatroon is gebruikt om twee verschillende

elektrische warmtepompsystemen te bestuderen, die als doel

hebben in de verwarmingsbehoefte van de woning te voorzien.

Beide warmtepompsystemen zijn om economische redenen niet in

staat de gehele jaarlijkse verwarmingsbehoefte te vullen, en

zijn dus van het bivalente type.

Als eerste warmtepompsysteem is gekozen voor een kleine lucht

lucht ewp, die gecombineerd wordt met een gasgestookte CV-ketel.

De CV-ketel wekt aIle warmte voor ruimteverwarming op, die niet

door de ewp geleverd wordt. De ewp is zo gedimensioneerd, dat

een vrij groot deel van de jaarlijkse verwarmingsbehoefte

(ongeveer tweederde) er door kan worden geproduceerd met een

jaargemiddelde COP-waarde van 2.9.

Omdat deze ewp als bron buitenlucht gebruikt, en bij dalende

buitentemperatuur de COP-waarde afneemt, is een onderste tempe

ratuurgrens gekozen voor het bedrijfsgebied van de ewp, zodat

een minimale COP-waarde is gegarandeerd.

Naarmate het kouder wordt zal de ewp dus steeds minder uren

werken. Omdat dan toch in de woning moet worden verwarmd, is de

CV-ketel nodig.

De CV-ketel wordt ook gebruikt wanneer de ewp weI in bedrijf is,

als het thermisch vermogen ervan te klein is voor de warmte

vraag. Door een grotere warmtepomp te kiezen is dit effect te

verhelpen. De hoeveelheid verwarmingsbehoefte die hierdoor door

de ewp van de CV-ketel wordt overgenomen is echter klein.
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In vergelijking tot CV-ketels met verschillende rendementen is

er een aanzienlijke primaire energiebesparing mogelijk. Afhanke

lijk van het rendement van de elektriciteitsvoorziening en het

concurrerende CV-systeem 750 tot 3000 kWh per waning.

De meerkosten per waning voor een dergelijk warmtepompsysteem in

vergelijking tot gasgestookte CV-ketels zijn echter niet gering.

Afhankelijk van de gekozen kosten voor elektriciteit en gas en

de aard van het gasgestookte verwarmingssysteem liggen deze in

de ordegrootte van fl. 500,- per jaar.

De kosten voor de te bereiken primaire energiebesparing liggen

tussen de 10 en 25 cent per kWh bespaarde primaire energie per

jaar bij vergelijking met een conventionele CV-ketel, terwijl

primaire energiebesparing bij vergelijking met een HR-ketel 30

tot 75 cent per kWh per jaar kost.

Door de gasgestookte bijverwarming is de extra elektrische

belasting oak bij lage buitentemperaturen vrij laag.

Indien de ewp oak gebruikt wordt voor koeling binnenshuis heeft

de kleine lucht-lucht ewp zeker een kans.

Het tweede onderzochte warmtepompsysteem maakt gebruik van

warmteopslag. Het verbruik van elektrische energie kan hiermee

onafhankelijker gemaakt worden van de verwarmingsbehoefte.

Als warmtebron wordt gebruik gemaakt van afgewerkte ventila

tielucht uit de waning en buitenlucht.

Omdat overdag een kruiswarmtewisselaar al warmte uit de afge

werkte ventilatielucht onttrekt en afgeeft aan verse ventilatie

lucht, wordt aangenomen dat er overdag nag te weinig energie

overblij ft am te dienen als bran voor een ewp. Hierbij moet

worden opgemerkt, dat het effect van energiebesparing door de

ewp veel beter merkbaar is indien de ewp oak overdag zou kunnen

werken. De weerstandsverwarming zou dan voor een groat deel

kunnen worden voorkomen door niet aIleen in de nacht maar oak

overdag de ewp te laten werken. Als zijdelings, maar niet

onbelangrijk, voordeel brengt dit met zich mee, dat de kosten

van de elektriciteit overdag teruggaan, zodat oak de economische

kant aantrekkelijker wordt.
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De warmtepomp is aIleen's nachts in bedrijf en slaat dan warmte

op in een buffervat. Overdag wordt deze warmte gebruikt am de

waning te verwarmen.

De opgeslagen hoeveelheid warmte is te weinig am op koudere

dagen in de verwarmingsbehoefte te voorzien. De capaciteit van

de warmtepomp en het buffervat zouden grater gekozen kunnen

worden, de energie in de ventilatielucht is bij de gekozen

capaciteit echter al meestal niet toereikend. Om tach de gekozen

capaciteit te halen vindt een extra aanzuiging van buitenlucht

plaats, die als additionele warmtebron dient.

Omdat de opgeslagen warmte in het buffervat op koude dagen dus

te klein is, is er oak hier bijverwarming nodig. Er wordt in

deze waning elektrisch "bijgestookt" , met behulp van elektrische

weerstandverwarming. Op deze manier kan de waning mono-energe

tisch worden uitgerust, zander dat er een gasaansluiting nodig

is (een zogenaamde all-electric waning).

Juist deze bijverwarming maakt het voordeel van het gebruik van

nachtstroom, door de ewp zelf, te niet door veel elektriciteit

te gebruiken tijdens de daguren. Zeker op de koudste dag is er

sprake van een hoge elektrische piekbelasting.

De HR-ketel lijkt energetisch en financieel aantrekkelijker dan

de all-electric waning met een lucht-water ewp met opslagsys

teem.

In vergelijking tot een normale CV-ketel is dit warmtepompsys

teem wat betreft primaire energie een verbetering: Afhankelijk

van het rendement van de elektriciteitsvoorziening is een

besparing mogelijk van 300 tot 1900 kWh.

De hiermee verbonden kosten zijn oak afhankelijk van dit rende

ment, bij een rendement van 40% bedragen ze ongeveer een gulden

per kWh bespaarde primaire energie per jaar, bij een rendement

van 50% ongeveer 20 A 25 cent.

Tenslotte valt nag op te merken, dat de jaarbelastingduurkrommen

van het elektriciteitsverbruik van de beide verschillende

systemen twee belangrijke verschillen vertonen.
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De kleine lucht-Iucht ewp wordt bijgestaan door een gasgestookte

CV-ketel. Het oppervlak onder de jaarbelastingduurkromme van de

elektrische belasting is daarom veel kleiner dan onder de

j aarbelastingduurkromme van de elektrische belasting van de

lucht-water ewp met warmteopslag en elektrische weerstands

verwarming.

Terwijl de kleine lucht-Iucht ewp veel uren kent met een rela

tief lage maximale belasting, heeft de all-electric woning,

juist door de weerstandsverwarming, een hoge maximale belasting

die slechts enkele uren bereikt wordt.
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810 Evaluatie

Deze afstudeerstage, uitgevoerd bij het ESC, was voor mij zeer

leerzaam.

Naast van aIle zaken die direct met mijn afstudeeronderzoek

samenhingen, heb ik ook van andere interessante aspekten van de

nationale en internationale (energie) - wereld veel opgestoken.

Ik ben in contact gekomen met tientallen mensen die op niveau

onderzoek verrichten, en in mijn ogen hiermee - ieder een klein

beetje - de wereld te verbeteren.

Zelf heb ik ontdekt dat naar perfektie streven een grens heeft,

die getrokken wordt door de beschikbare tijd.

Zoals, naar ik meen, Toon Hermans al eens zei: "Mensen, be

danktl"

Brouwer

Petten, 9 augustus 1991
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fig. 1 Compressie-warmtepomp met elektromotor
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fig. 5 Belastingduurkrommen categorie D
Representatie door de weken d1 tim d3 i.v.t.
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fig. 6 Belastingduurkrommen categorie D
Representatie door de weken d4 tim d7 i.v.t.
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fig. 7 Belastingduurkrommen categorie D
Representatie door de weken d1 en d4 i.v.t.
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fig. 11 Productie van therrnisch verrnogen

in week D
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fig. 12 Productie van therrnisch verrnogen
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fig. 15 COP-waarde en thermisch vermogen
van lucht-Iucht-ewp's van drie verschillende

fabrikanten (JIS-norm)
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fig. 21 Verbruik van eleldrisch verrnogen
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fig. 22 Verbruik van elektrisch verrnogen
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fig. 24 Jaarbelastingduurkrommen
verwarmingsbehoeften en door ewp geleverd

vermogen
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fig. 25 Jaarbelastingduurkrommen
door ewp geleverd en opgenomen vermogen
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fig. 26 Lucht-water ewp met opslag
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fig. 27 Warmteproductie per dag
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fig. 28 Benodigde energie per dag uit de bran
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fig. 29 Temperatuursdaling van de aangezogen buitenlucht

bij een debiet van 960 m3/h
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fig. 30 Elektriciteitsvraag per dag
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fig. 31 Warmteproduktie per dag fig. 32 Elektriciteitsvraag per dag

1111II11111 III11 1 _

weerstandsverwarming

//.•..... / .10 kWh

1I11 I11111 111 _I

weerstandsverwarming

I}

II

20 kWh

10 kWh

121 151 121 151



I
~
~
c:
Q)
en
o
E

~
..c:oen-;::

~
Q)

Q)

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

o

fig. 33 Verbruik van eleldrisch vermogen

in de week van 13 tim 19 januari
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fig. 34 Verbruik van elektrisch vermogen

in de week van 20 tim 26 april
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fig. 35 Verbruik van elektrisch vermogen

in de week van 25 tim 31 mei
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fig. 36 Verbruik van elektrisch vermogen door vier woningen

in de week van 13 tim 19 januari
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fig. 37 Verbruik van elektrisch vermogen door vier woningen

in de week van 20 tim 26 april
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fig. 38 Verbruik van elektrisch vermogen door vier woningen

in de week van 25 tim 31 mei
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fig. 39 Jaarbelastingduurkrommen van het
elektrisch apgenamen vermagen van de twee

verschillende ewp-verwarmingssystemen
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