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SAMENVATTING 

In dit afstudeeronderzoek wordt m.b.v. computermodellen getracht 
inzicht te krijgen in het gedrag van een tweetal systeemconfiguraties 
ten behoeve van ruimteverwarming van een kantoorgebouw. 
In beide configuraties staan een warmtepomp en een bodemwarmtewisse
laar centraal. 
De eerste configuratie, waarbij een warmtepomp via een bodemwarmtewis
selaar warmte aan de bodem onttrekt, is reeds eerder in de vakgroep on
derwerp van onderzoek gewe~st. Van deze configuratie worden de gevol
g~n nagegaan van enkele modelaannamen, en van de variatie van diverse 
systeemgrootheden; dit met het doel een indruk te krijgen van de kwa
liteiten van deze grootheden als stuurgrootheid. 
Een tweede configuratie bestaat ook uit een warmtepomp en een bodem
warmtewisselaar, maar dan met de mogelijkheid tot zonnewarmteinbreng in 
de bodem via vlakke-plaatcollectoren, en met een opslagvat. Van deze 
configuratie wordt het gedrag voor de periodeduur van een jaar gesimu
leerd wannec-r tr bepaalde sturingen op toegepast worden. 
Het blijkt dat gedurende het eerste bedrijfsjaar de extra warmteinbreng 
niet leidt tot een lager gasverbruik. De winst met dit soort configura
ties uit zich pas in volgende jaren, wanneer geprofiteerd wordt van het 
feit dat de bodem jaarlijks bijgeladen wordt met zonnewarmte. 
Tevens wordt op vereenvoudigde wijze een kwantitatieve indruk verkre
gen van het effect van grondwaterstroming op de opbrengst van de bodem
warmtewisselaar. Wanneer d~ grondwatersnelheid globaal onder 5@-7 m/s 
blijft is het verstorende effect op de opbrengst van een bodemwarmte
wisselaar te vPrwaarlozen. 
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SYMBOLENLIJST 

Opmerkingen: 
- Niet in deze lijst voorkomende symbolen worden in de tekst verklaard. 
- Griekse symbolen staan apart vermeld. 

symbool 

a 
ag 
Ac 
Ag 
Ak 
Av 
bg 
Bg 
BVi 
Cb 
D 
Fe 
Fck 
Fd 
Fg 
Fk 
Fv 
H 
He 
Hz 
!bedtijd 
I • .. 
IQgrijp 
IQgrond 
IQvat 
I Ti 
Nk 
Q, Qpijp 
Qa 

Qaux 
Qbij 
Qc 
Qd 
Qex 
Qgas,aux 
Qgas,tot 
Qgas,wp 
Qin 
Qk 

betekenis 

warmtevereffeningscoefficient 
constante uit relatie over een pijp 
collectoroppervlak 
constante uit relatie over bodemwarmtewisselaar 
oppervlak van de condensor van de warmtepomp 
oppervlak van de verdamper van de warmtepomp 
constante uit relatie over een pijp 
constante uit relatie over bodemwarmtewisselaar 
bespaarde vermogen in bedrijfsvorm i 
gebouwconstante voor warmtevraag 
afstand van pijpen 
debiet door de collector 
debiet voor naverwarming van de condensor 
debiet door het verwarmingssysteem 
debiet door de bodemwarmtewisselaar 
debiet door de condensor van de warmtepomp 
debiet door de verdamper van de warmtepomp 
constante van de gebruikerswarmtewisselaar 
constante in de collectorvergelijking 
constante in het pijpmodel (par. 2.4) 
totale bedrijfstijd van het systeem 
energie, integraal over de tijd van ••• 
energieinhoud van het grondvolume rondom een pijp 
energieinhoud van het grondvolume 
energieinhoud van het korte-termijnvat 
totale bedrijfstijd van bedrijfsvorm i 
toerental van de compressor van de warmtepomp 
overgedragen vermogen tussen pijp en grond 
vermogen dat grondvolume vanuit de buitenlucht 
binnenlekt 
bijgestookt vermogen 
bijgeladen vermogen 
door de collector geleverd vermogen 
door de gebruiker gevraagd vermogen 
aan de bodem onttrokken vermogen 
gasvermogen dat de bijstookinstallatie verbruikt 
totale gasverbruik per tijdseenheid 
gasvermogen dat de warmtepomp verbruikt 

m2/s 

m2 

m2 
m2 

w 
W/K 

m 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 
kg/s 

uur 
J 
J 
J 
J 

uur 
min-1 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

in de bodem geinjeeteerde vermogen W 
door de warmtepomp in de condensor afgeleverd vermogen W 
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Qs 
Qv 

Qwp 
r 
re 
roo 
Rl( i ,u) 
R2(i,u) 
t 

T 
T::.,. 

Tav 
Tb 
Tbi,bu 
Tbui,buo 
Td 
Te 
Tic 
Tig 
Tg 
Tk 
Toe 
Tog 
Tp 
Tv 
Tl,2,3,4 
Too 
UA 

UAb 
Uc 
Ukl ,k2 
Uv 
Ul 

U2 

Vb 
Vk 
V vat 
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via de bodem het grondvolume binnenlekkend vermogen 
zonneirradiantie 
door de warmtepomp bij de verdamper onttrokken 
vermogen 
door de warmtepomp geleverd vermogen 
coordinaat in radiele richeing 
straal van het instabiliteitsgebied in de bodem 
buitenstraal van het grondvolume 
straal van binnenpijp (inwendig,uitwendig) 
straal van buitenpijp (inwendig,uitwendig) 
tijd 
temperatuur in de bodem 
Jr~:-·_·\r,)er-. rcs:J. r·_LU1Irt·.'"'1Jc·r2t~Iur ''('rt ... '.Jrn·.i~·J.:~-~yst~····;' 

aanvoertemperatuur verwarmingssysteem 
gebouwtemperatuur 
temperatuur in binnen of buitenpijp 
temperatuur in een segment van de buitenpijp 
gevraagde aanvoertemperatuur verwarmingssysteem 
equivalente omgevingstemperatuur 
ingangstemperatuur van de collector 
ingangstemperatuur van de bodemwarmtewisselaar 
temperatuur in de bodem 
condensatietemperatuur in de warmtepomp 
uitgangstemperatuur van de collector 
uitgangstemperatuur van de bodemwarmtewisselaar 
temperatuur in de pijp 
verdampingstemperatuur in de warmtepomp 
temperaturen in de warmtepomp 
temperatuur in de bodem op r = roo 
warmtedoorgangscoefficient van het verwarmings
systeem 
warmtedoorgangscoefficient van het gebouw 
verliesfactor van de collector 
warmtedoorgangscoefficient van de condensor 
warmtedoorgangscoefficient van de verdamper 
warmtedoorgangscoefficient tussen binnen- en 
buitenpijp 
warmtedoorgangscoefficient tussen buitenpijp en 
de bodem 
ventilatievdu~~van het gebouw 
slagvolume zuigercompressor 
volume van het korte-termijnvat 
diepte in de bodem 

~ warmtedoorgangscoefficient 
O<tot,pijp totale warmtedoorgangscoefficient van de pijp 

w 
W/m2 

w 
w 
m 
m 
m 
m 
m 

W/K 
W/K 

W/m2/K 
W/m2/K 
W/m2/K 

W/m2/K 

W/m2/K 
m3/uur 

m3 
m3 
m 

W/m2/K 
W/m2/K 
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J wp 
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soortelijke warmte van de bodem 
soortelijke warmte van lucht 
soortelijke warmte van water 
rendement van de bijstookinstallatie 
rendement gasmotor 
rendement compressor 
rendement warmteterugwinning uit koelwater 
rendement warmteterugwinning uit uitlaatgassen 
hoek met verticale as door de bodem 
warmtegeleidingscoefficient van de bodem 
warmtegeleidingscoefficient van staal 
warmtegeleidingscoefficient van water 
warmtepomprendement 
soortelijke massa van de bodem 
soortelijke massa van water 

J/kg/K 
J/kg/K 
J/kg/K 

rad 
W/m/K 
W/m/K 
W/m/K 

kg/m3 
kg/m3 
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HOOFDSTL~ 1: INLÉIDING 

De laatste decennia heeft het onderzoek naar duurzame energiebronnen 
een hoge vlucht genomen. 
Binnen deze energiebronnen nemen zowel zonneënergie als geothermische 
energie een belangrijke plaats in, in het bijzonder wanneer ze gekop
peld zijn aan een warmtepomp. Vele congresverslagen en onderzoeks
projecten getuigen hiervan (zie o.m. PR081 t/m PR084). 

De vakgroep Systeem- en Regeltechniek van de Technische Hogeschool 
Eindhoven heeft reeds een aantal jaren het onderzoek naar zonnewarm
t~systemen in haar programma staan. 
In 1982 werd dit onderzoek uitgebreid met studie naar lange-termijn 
opslag van zonnewarmte in de bodem, en in 1983 kwam daarbij de ont
trekking van warmte aan de bodem met behulp van een warmtepomp, aan
gedrag~n door een bedrijf, nl. b.v. Strukton HCT te Roosendaal. 
Dit bedrijf wilde een proefproject opstarten met een systeem voor 
ne verwarming van een kantoorgebouw, bestaande uit een warmtepomp en 
een bodemwarmtewisselaar van duits fabrikaat. 
Van de Sande (SAN84) beschrijft in zijn verslag de eerste resultaten 
van simulaties met een computermodel van dit systeem. 

Dit onderzoek beoogt een uitbreiding van SAN84, niet alleen in 
de breedte maar ook in de diepte. 

In hoofdstuk 2 wordt een beknopt overzicht gegeven van de modellering 
en de dimensionering van de componenten van het systeem. Daarnaast 
wordt een kort résumé gegeven van resultaten uit eerder onderzoek. 
Tenslott~ wordt nader ingegaan op enkele aannamen in het model van 
de bodemwarmtewisselaar, teneinde wat meer te weten te komen over de 
validiteit van het model. 

Om meer kennis op te doen betreffende de bruikbaarheid van enkele sys
teemgrootheden als stuurvariabelen worden in hoofdstuk 3 een groot 
aantal simulaties beschreven met een warmtepomp-bodemwarmtewisselaar
systeern. 

Hoofdstuk 4 behandelt voor een warmtepomp-bodemwarmtewisselaarsysteem 
dat is uitgebreid met zonnecollectoren en een korte-termijn opslagvat 
het effect van enkele stuurstrategieën voor aan/uit schakeling van de 
warmtepomp. 

In hoofdstuk 5 wordt een van de belangrijkste verstorende effecten in 
de opbrengst van de bodemwarmtewisselaar onderzocht, nl. de aanwezig
heid van grondwaterstroming. Met behulp van simulaties met een vereen
voudigde configuratie van de bodemwarmtewisselaar wordt getracht een 
indruk te krijgen van het effect op de werkelijke configuratie. 

In hoofdstuk 6 staan enkele conclusies uit dit onderzoek samengevat, 
en worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2: MOD~LBESCHRIJVING EN VALIDATIE 

2.1: Inleiding 

Een warmtepompsysteemmet een bodemwarmtewisselaar ziet er in zijn 
meest algemene vorm uit als in fig. 2.1 • 

., 
BODEMWARMTEWISSELAAR 

" WARMTE f---7 ..... 
GEBRUIKER 

... POMP ~ , 

ANDERE WARMTEBRONNEN 
~ 

Fig. 2.1: Algemeen warmtepomp-bodemwarmtewisselaarsysteem. 

In dit onderzoek komen twee configuraties aan de orde. 
Ten eerste een configuratie met een warmtepomp, een bodemwarmtewisse
laar en een gebruiker. Deze configuratie, identiek aan die welke in 
SAN84 beschouwd wordt, en die verder wordt aangeduid als de basiscon·· 
figuratie is getekend in fig. 2.2. 

Fg Fv 

BODEM WARMTE 

WARMTE POMP 

WISSELAAR 

Fd 

Fig. 2.2: De basisconfiguratie. 
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Een meer uitgebreide configuratie bevat ook een warmtebron anders 
dan de bodem, b.v. zonnecollectoren, of een systeem waaraan afvalwarm
te kan worden onttrokken. Om aansluiting met eerder onderzoek in de 
groep Systeem- en Regeltechniek te waarborgen wordt in deze studie 
een zogenaamde uitgebreide configuratie beschouwd waarin aan de basis
configuratie zonnecollectoren toegevoegd zijn. Tevens bevat deze con
figuratie een korte-termijn opslagvat waarmee verschillen in vraag en 
aanbod op kleine tijdschaal (dag-nacht) gebufferd kunnen worden. Deze 
configuratie is gegeven in fig. 2.3. 

Fg 

BODEM WARMTE KT 

WARMTE POMP OPSLAG 

WISSELAAR 

Fd 

Fig. 2.3: De uitgebreide configuratie. 

Van zowel de basisconfiguratie als de uitgebreide configuratie is een 
mathematisch model ontwikkeld. Een vrij uitgebreide behandeling van de 
modellering van eerstgenoemde is te vinden in SAN84. 

Het samenstellen van een model heeft weinig zin zonder vooraf de 
eisen die aan het model gesteld worden te formuleren. In dit onderzoek 
is, evenals in SAN84, het doel om met behulp van een mathematisch model 
het gedrag van de hierboven geschetste systemen te simuleren, teneinde 
hieruit comclusies te trekken omtrent: 
- de te verwachten prestaties van het systeem. 
- de meest geschikte bedrijfsmodes (besturingen) van het systeem. 
~1sen waaraan het model dan in het algemeen dient te voldoen zijn: 
- Het r-'Jet het systeem voldoende correct en volledig beschrijven. 
-Het dient inzicht te verschaffen in de gevolgen van bedrijfsmodes, 

besturingen e.d., met andere woorden, men moet "in het systeem kun
nen blijven kijken" (dus geen puur black-box model). 

Om i.nzicht tE' houden in hun interacties zijn alle componenten afzon
derlijk gemodelleerd. 

Aan de nu volgende beschrijving van de modellen van alle compo
nenten zijn waar nodig, extra model-eisen toegevoegd. 
Een modelbeschrijving zonder vermelding van aannamen (hoe triviaal 
ook) is incompleet. De aannamen wo.Oen dan ook per component opgesomd. 
Omdat het gedrag van beide configuraties niet analytisch berekend kan 
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worden (wel wordt het gedrag van enkele componenten door een analyti
sche formule benaderd) moeten we onze toevlucht nemen tot numerieke 
simulatie. Om het gedrag op een bepaald tijdstip te bepalen wordt b.v. 
gebruik gemaakt van numerieke benadering van een partiële differen
tiaalvergelijking (par. 2.2.2), of van iteratieve oplossing van een 
groot aantal gekoppelde vergelijkingen {par. 2.2.1). Dit stelt zoda
nige eisen aan de benodigde rekentijd op de computer dat slechts op 
een beperkt aantal punten het gedrag van het systeem berekend kan 
worden. Het is evident dat de fout die hiermee geintroduceerd wordt 
groter is naarmate de dynamica van een systeemonderdeel sneller is. 
De keuze van de tijdstap bij numerieke simulatie is dan ook altijd 
een compromis tussen een oneindig goede nauwkeurigheid en een onein
dige rekentijd. 

Na de behandeling van de componenten en de weergave van enkele re
sultaten berekend met het model van de basisconfiguratie uit SAN 84 
volgen verderop in dit hoofdstuk nog enkele beschouwingen over aanna
men in het model van de bodemwarmtewisselaar. 

2.2: Modelbeschrijving 

In de nu volgende paragrafen wordt per component ingegaan op model 
eisen en -aanamen, en wordt een beknopte modelbeschrijving gegeven. 
Tenslotte volgt een opsomming van de verder in dit onderzoek gehan
teerde parameterwaarden in de modellen van de diverse componenten. 

2.2.1: De warmtepomp 

Een warmtepomp is een machine die warmte op een laag temperatuurni
veau omzet in warmte op een hoog temperatuurniveau onder toevoeging 
van mechanische energie via een {gas- of elektromotorgedreven) com
pressor. Een schematische schets wordt gegeven in fig. 2.4. 

hete uitlaatgassen 

VERDAMPER 1 

I 
CONDENSOR 

< 

Fig. 2.4: Schematische schets van een warmtepomp. 
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Een werkmedium (in dit geval Freon 12) wordt rondgepompt, neemt in de 
verdamper warmte op op een relatief laag temperatuurniveau, verdampt 
daarbij, wordt gecomprimeerd, en geeft door afkoeling en condensatie 
warmte af op een relatief hoog temperatuurniveau aan een secundair me
dium in de condensor. Tenslotte passeert het medium een smoorkraan en 
stroomt terug naar de verdamper zodat de kringloop gesloten is. Dit 
thermodynamische kringproces ziet er geidealiseerd uit als in fig. 2.5. 

1 
p 

Pk ___ _ 

(N/rn
2

) 
Pv-

~H (J/kg) 

Fig. 2.5: Het kringproces voor het werkmedium in de warmtepomp. 

De belangrijkste in- en uitgangsgrootheden staan vermeld in fig. 2.6. 
Hierbij moet aangetekend worden dat het gasverbruik van de compressor, 
IQgas,wp, in de praktijk een ingangsgrootheid is, maar voor het model 
een uitgangsgrootheid. 

Nk 

T2 

WARMTEPOMP 

Tl,Fv ..._.___, 3 ,Fk L-----------------_. 

Fig. 2.6: De in- en uitgangsgrootheden van de warmtepomp. 

In dit onderzoek betehouwen we een gasmotorgedreven warmtepomp. De 
energie die vrijkomt bij de verbranding van het gas wordt slechts voor 
~en gedeelte omgezet in hewe~ing van de zuiger van de compressor. 
Van de verliezen die optreden door verwarming van de compressor en de 
uitlaatgassen wordt echter een groot deel teruggewonnen door warmte
wisselaars op te nemen in de retourleiding van het secundaire medium in 
de condensor, m.a.w.: T4, de uitgangstemperatuur van het secundaire me
dium in de condensor, wordt hierdoor nog eens extra opgehoogd. 
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Fig. 2.7. geeft een indruk van de energiestromen in de warmtepomp. De 
energie die vrijkomt bij verbranding van het gas is daarbij gelijkge
steld aan 100. 

gas 

koelwater en uitlaatgassen 

56 

GAS-OI'OR 

verlies 

14 9 

a::NIENSOR 

VERDAMPER 

68 

W1>JM!'EBR:N 

145 

89 

Fig. 2.7: De energiestromen in een gasmotorgedreven warmtepomp. 

Door Slenders is een model ontwikkeld waarmee het gedrag van een warm
tepomp berekend kan worden (SLE81). In dit model worden een 25-tal ver
gelijkingen (energiebalansen etc.) iteratief opgelost. Uit experimen
ten blijkt dat met dit model het gedrag van een warmtepomp correct be
schreven wordt (SLE85), waarmee aan een van de belangrijkste eisen voor 
een simulatiemodel voldaan is. 

De aannamen in dit model zijn: 
- constante waarden van de warmtedoorgangscoëfficienten 
- adiabatische compressie 
- isenthalpisch smoren 
- geen oververhitting in de verdamper 
- geen onderkoeling in de condensor 
- geen warmte- of drukverliezen in de warmtewisselaars, en in de aan-

en afvoerleidingen 
- constant rendement van motor en compressor 
- geen in- of uitschakelverschijnselen 
- constant rendement van warmteterugwinning uit koelwater en uitlaat-

gassen 
Het warmtepomprendement ~wp wordt gedefinieerd als: 

~wp = Qwp/Qgas,wp (2.1) 

waarbij Qgas,wp het vermogen is dat nodig is om de gasmotor aan te 
drijven, en Qwp het totale door de warmtepomp geleverde vermogen, in
clusief warmteterugwinning uit koelwater en uitlaatgassen. Het ren-
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. 
dement is onder meer afhankelijk van de verdampings- en condensatie-
temperaturen van het werkmedium en van het toerental van de compressor. 
Algemeen kan gesteld worden: 
- ~wp neemt af als de condensatietemperatuur Tk stijgt, en/of als de 

verdampingatemperatuur Tv daalt. 
- Het rendement neemt ook af als het toerental van de compressor ,Nk, 

toeneemt (hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 3.3). 

Dimensionering 

De warmtepomp is zodanig gedimensioneerd dat aan de condensorzijde 
maximaal een vermogen van ongeveer 30 kW geleverd kan worden. Deze 
dimensionering is gebaseerd op gegevens van Slenders (SLE81), die een 
zogenaamde eenheidsmaat voor de warmtepomp ontwikkeld heeft. De waar
den van de diverse parameters staan vermeld aan het eind 
van paragraaf 2.2. 

Zoals reeds vermeld dient de geleverde warmte voor ruimteverwar
ming van een kantoorgebouw. De maximale warmtevraag is vastgesteld op 
60 kW. Maar vanwege de wisselende weersomstandigheden blijft de warmte
vraag in 70 % van de tijd dat er vraag is, onder 30 kW. 
Dit betekent dat de warmtepomp zodanig gedimensioneerd is dat hij in 
70 % van de tijd zonder bijstook aan de warmtebehoefte tegemoet kan 
komen. 
In de uitgebreide configuratie ligt dit iets ingewikkelder: daar kan 
immers de zonnecollector een direkte bijdrage leveren aan-de warmte
behoefte, en hangt het van de zonneirradiantie af of op een bepaald 
moment collector en warmtepomp het zonder bijstook afkunnen. 

Zoals in de volgende paragraaf toegelicht wordt heeft de dimen
slonering van de warmtepomp consequenties voor de dimensionering van 
de warmtebron: in de basisconfiguratie de bodemwarmtewisselaar, en 
in de uitgebreide configuratie het collectoroppervlak en de bodem
warmtewisselaar. 

2.2.2: De bodemwarmtewisselaar 

De bodemwarmtewisselaar bestaat uit een aantal coaxiaalpijpen van 20 m 
lengte, die onder verschillende hoeken met het maaiveld in de grond 
steken (zie fig. 2.8). 

r (rn)~ 
AARIX>PPERVI.AK 20 

2 pijpen IDVENSTE KRANS VAN 9 PIJPEN 

I 

Fig. 2.8: De bodemwarmtewisselaar. 
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Een dergelijk systeem is in West-Duitsland door de firma Eko Erdwarme
Kollektoren GmbH op de markt gebracht om warmte aan de bodem te ont
trekken, onder de slogan "Holen 2/3 der Heizenergie aus den Boden". 
De mogelijkheid van warmteinbreng in de bodem met dit systeem wordt 
door de fabrikant ook genoemd, maar dan voornamelijk ter regeneratie 
van de door warmteonttrekking gedaalde bodemtemperaturen. Warmte
inbreng vindt dan ook slechts plaats op een relatief laag temperatuur
niveau. Van een lange-termijn-opsla~ in de bodem, zoals b.v. in het 
project Beyum (RIJ85) het geval is , is hier dus geen sprake. 

De werking van het systeem is als volgt: Een vloeistof (een meng
sel van water en glycol, om bevriezing te voorkomen) stroomt met 
een temperatuur die laag is t.o.v. de gemiddelde bodemtemperatuur 
door een pvc binnenpijp naar beneden, en wordt door de ruimte tussen 
binnenpijp en stalen buitenpijp weer omhoog gepompt, ondertussen via de 
goed geleidende buitenpijp warmte uitwisselend met de omringende grond. 
Om de warmtepomp 30 kW te laten leveren dient de bodemwarmtewisselaar 
circa 15 kW op te brengen (zie fig. 2.7). 
De configuratie van de pijpen die in dit onderzoek aangehouden wordt 
is: 21 pijpen van 20 m (dus in totaal 420 m pijp), verdeeld over 
vier hoeken met het maaiveld, te weten 9, 6, 4 en 2 pijpen onder hoe
ken van resp. 15, 30, 45 en 60 graden met het maaiveld. Eerder onder
zoek heeft angetoond dat deze configuratie inderdaad in staat is de 
gevraagde 15 kW te leveren, wat neerkomt op 36 W/m pijplengte. 
Het model van een dergelijke bodemwarmtewisselaar wordt in extenso 
beschreven in SAN84. Omdat enkele aspecten van dit model verderop in 
dit hoofdstuk nader aan de tand gevoeld worden, wordt hier de modelle
ring nog eens beknopt weergegeven. 

Het model bestaat uit twee gekoppelde delen met als functie: 
1) het doorrekenen van een pijp, en 
2) het doorrekenen van de warmtegeleiding in de bodem. 
De coaxiaalpijpen worden doorgerekend met een semi-analytische methode. 
Hierbij wordt de pijp opgedeeld in een aantal segmenten in de lengte
richting. Voor elk segment( zie fig. 2.9) is dan de differentiaalver
gelijking voor het warmtetetransport op te schrijven: 

7T·(R22-ru2
)p ~Y -~ = y·F . aTbu + Ul·(Tbi-Tbu)·27TRl+U2·(Tg-Tbu)·27TR2 

w w at w g ar ( 2 • 2) 

2 aTbi aTb· 
rrRl PwYw· """'ät" = ywF g. ar~ - Ul·(Tbi-Tbu)·27TRl 

i-1 
SegrnE!nt 

i 

I I 

i+l 

I 

.:.Tbuo (i) ~'Ibui(i) 
I 
I . 

I I 

I -f'I bii( i) 
I . I 

.;.Tbio (i): Rl 
I 

I I 

. -- ·'--. --'. --· -L. 

r-

Fig. 2.9: Een coaxiaalpijp verdeeld in segmenten. 
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In elk van die segmenten wordt binnen een tijdstap het warmtetransport 
in binnen- en buitenpijp, tussen binnen- en buitenpijp, en tussen bui
tenpijp en de grond stationair verondersteld, zodat deze differentiaal
vergelijkingen analytisch oplosbaar zijn. Het resultaat is, bij gege
ven grondtemperatuur Tg, een uitdrukking voor de uitgangstemperatuur 
Tbuo van het buitenpijpsegment, als functie van Tbui en.de in- en 
uitgangst.emperatuur van het binnenpijpsegment Tbii en Tbio. 
Door successieve substitutie van deze uitdrukking, waarbij gebruik ge
maakt wordt van de sluitconditie aan het uiteinde van de pijp: 
Tbio(n) = Tbui(n), is het mogelijk om bij ~egeven ingangstemperatuur 
van de pijp Tig, de uitgangstemperatuur Tog te berekenen met: 

Tog = ag + bg * Tig (2.3) 

waarbij de coëfficiënten uit de procedure van successieve substitutie 
volgen en onder meer afhangen van de temperaturen in de bodem en het 
vloeistofdebiet door de pijp. Hiermee is het effect van de bodem op 
de temperatuur van de vloeistof in de pijp verdisconteerd, Binnen een 
tijdstap kan derhalve het effect van de bodemwarmtewisselaar op de rest 
van het systeem weergegeven worden met een uitdrukking, verkregen door 
sommatie van vergelijkingen van de vorm (2.3) over alle pijpen: 

Tog a Ag + Bg * Tig (2.4) 

Per segment is een uitdrukking af te leiden voor het warmtetransport 
van de bodem naar een pijp: ~ 

Qpijp = 2rr:R2·U2f(Tg(i)-Tbu(i))dr (2.5) 
0 

Door Qpijp ter plaatse van een pijpsegment bij het doorrekenen van de 
grond als een bronterm mee te nemen wordt het effect van een pijp(-seg
ment) in de grond verdisconteerd. De rol van de warmtedoorgangscoëffi
ciënt van grond naar pijp (U2) wordt later in dit hoofdstuk aan een na
dere beschouwing onderworpen. 

De warmtegeleiding in de bodem wordt doorgerekend met de diffusieverge
lijking, onder de volgende a~nnamen: 
- Warmtetransport vindt alleen plaats door geleiding 
- Rotatiesymmetrie om de verticale as door het centrum van de bodem-

warmtewisselaar (met andere woorden: oneindig goede warmtegeleiding 
in de tangentiële richting, op deze aanname wordt later in dit 
hoofdstuk nog teruggekomen) 

- De grond kan niet bevriezen 
- De grond is homogeen an isotroop 
- Het effect van grondwaterstroming is verwaarloosbaar (zie hoofdst. 5) 
Onder deze aannamen kan worden volstaan met het doorrekenen van de bo
dem in twee plaatsdimensies, en wel vanwege de configuratie in een po
lair coordinatenstelsel (r,e). Het modelvlak is getekend in fig. 2.10. 
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Fig. 2.10: Het modelvlak van de bodemwarmtewisselaar. 

De warmtegeleidingsvergelijking in polaire coordinaten luidt: 

21: = À ( a2T + L ~ + .!_ a2T + ~ ~ + Q (r ,e) 
PgYg at g ar2 r ar r2 ae2 r2 ae 

Met als randvoorwaarden: 

aT (r O) = o 
ae ' 

(2.6) 

T(r,}) = Ta (2. 7) 

T(roo,e) = Too = 10°C (roo = 38 m) 

De brontermen Q(r,e ) worden gevormd door de in vgl. (2.5) voor ieder 
pijpsegment berekende warmtestromen. Omdat er slechts vier kransen van 
pijpen zijn hoeven slechts vier pijpen doorgerekend te worden, vanwege 
de aanname van rotatiesymmetrie is het effect van alle pijpen op een 
krans immers gelijk. Het effect van een pijp op een krans wordt verme
nigvuldigd met het aantal pijpen per krans. 
De partiële differentiaalvergelijking (2.6) is niet analytisch oplos
baar. Daarom wordt toevlucht genomen tot een numerieke benadering. 
De warmtegeleidingsvergelijking wordt doorgerekend met een eindige 
differentiemethode volgens een Euler-expliciet discretisatieschema 
in de r-en e -richting (forward time, central space). Hierop wordt 
in Appendix A nader ingegaan. 

In eerste instantie is gekozen voor een tijdstap van 6 uur. Dit 
is gezien de tijdschaal waarop zich de warmtegeleidingsprocessen in 
de bodem afspelen voldoende klein. Tevens is deze tijdstap geschikt 
om voldoende "realisme" te leggen in weer- en warmtevraaggegevens, 

- dit in verband met het feit dat de tijdstap van de bodem ook de 
tijdstap vormt waarop de rest van het systeem doorgerekend wordt. 
In hoofdstuk 4 wordt bij het doorrekenen van de uitgebreide configura
tie vanwege de snellere dynamica van de zonnecollectoren en de .aanwe
zigheid van een korte-termijnvat en een stuurstrategie de tijdstap 
teruggebracht tot 1 uur. 
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Bij het doorrekenen van de discretisatieèlementjes treedt bij de keu
ze van stapgrootten Ar = 2 m en ~ rr/72 numerieke instabiliteit op 
in het centrum van de bodemwarmtewisselaar (r < 4 m). Omdat deze ele
mentjes slechts een gering omwentelingsvolume vertegenwoordigen t.o.v. 
de rest van het grondvolume, is de fout die gemaakt wordt door te ver
onderstellen dat daar geen warmtetransport plaats vindt zeer klein. 
De extra randvoorwaarde ter plaatse luidt dan: 

~; (r=rc,e) = o (2.8) 

2.2.3: De gebruiker en de e.v.-installatie 

De warmtevraag van het gebouw wordt bij gegeven warmtedoorgangsco
efficient UAb en ventilatievàU~Vb bepaald door onder meer de bui
tentemperatuur Ta en de gewenste gebouwtemperatuur Tb. 
Voor de warmtevraag wordt geschreven: 

Qd = (Tb-Ta) * (UAb+ Yl*Vb/3600) (2.9) 

Aangenomen wordt dat de lucht in het gebouw eenmaal per uur wordt ver
verst, dat de warmtebronnen aanleiding geven tot een gebouwtemperatuur 
Tb die altijd 5°C boven de buitentemperatuur ligt, en dat de gewens
te gebouwtemperatuur altijd 's nachts 1s•c en overdag 20°C bedraagt. 
Dit alles in aanmerking genomen kan nu een evenredigheidsconstante 
voor de warmtevraag berekend worden: 

Qd = Cb * (Tb-Ta-S) = 2222 * (Tb-Ta-S) (2.10) 

Het verwarmingssysteem bevat conventionele radiatoren met een maxi
male aanvoer- en retourtemperatuur van resp. 70 en so•c. De volgende 
aannamen zijn gedaan: 
- constant debiet Fd door het verwarmingssysteem 
- constante warmtetransmissiecoefficient UA 
- stationair evenwicht tussen temperatuur van e.v. en gebouw 
Het gedrag van het verwarmingssysteem is dan te beschrijven met de 
quasi-stationaire warmtewisselaarsvergelijking, volgens (2.11): 

Trv = H · Tav + (l-Il) ·Tb 

met H = exp( -UA/(Yw * Fd)). 
Fig. 2.11 geeft de stooklijnen van het verwarmingssysteem: 

60 

("C) 

t 40 

20 

........... 

Ta;'......_ Tav 
......... , 

............................... 

...__ 

dag 

nacht 

~Ta (°C) 

Fig. 2.11: De stooklijnen van het verwarmingssysteem. 

(2.11) 
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Indien warmtepomp of zonnecollectoren niet aan de warmtevraag kun
nen voldoen wordt de bijstookinstallatie ingeschakeld. Deze installa
tie, een gasgestookte e.v.-ketel met een rendement van 80 %, is gedi
mensioneerd op 30 kW, zodat in de basisconfiguratie de warmtepomp en 
de ketel samen de maximale warmtevraag van 60 kW kunnen leveren. 

2.2.4: De zonnecollector 

In deze studie wordt als extra warmtebron gebruik gemaakt van zonnecol
lectoren. 
Gekozen is voor collectoren van het energiedak-type. Dit zijn vlakke
plaatcollectoren zonder een glazen afdekplaat. Dit heeft tot gevolg dat 
de collector relatief veel warmte verliest aan de buitenlucht, maar dat 
anderzijds gezien het goed~· '4armtecontact tussen collectormedium en 
buitenlucht, reeds bij lage buitentemperaturen en zonder zonneschijn 
warmte kan worden ingevangen. Argumenten om voor dit type collectoren 
te kiezen zijn de lage aanschafprijs, en de aanwezigheid van een warm
tepomp, die hoge-temperatuurcollectoren overbodig maakt. De combinatie 
warmtepomp-energiedak is in de literatuur niet ongebruikelijk (PR082), 
en is ook binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek onderwerp van 
studie geweest (STI83). 

De collector wordt gemodelleerd met de in de vakgroep vaak gebruikte 
quasi-statische collectorvergelijking (DUF80): 

met He = 
Uc = 

Ac = 
en Te is 

Toe =He * Tic+ (1-Hc) * Te (2.12) 

exp(-Uc * Ac/(yW * Fe) 
warmtedoorgangscoefficient van collector naar buitenlucht 
(= verliesfactor) 
collectoroppervlak in m2. 

de equivalente omgevingstemperatuur, gedefinieerd volgens: 

Te = Ta + Qs/Uc (2.13) 

waarin Qs de geabsorbeerde zonnestraling in W/m2 voorstelt. 
Vergelijking (2.12) komt neer op een lineaire relatie tussen in- en 
uitgangstemperatuur, waarbij Te en Fe in een tijdstap constant zijn 
verondersteld, en aangenomen is dat Uc onafhankelijk is van debiet en 
temperatuur. 
Direkte aansluiting met het werk van Van Stiphout wordt verkregen door 
te kiezen: 

Uc = 15 W/m2/K 
Ac = 100 m2 

Met deze getalwaarden, en met onderstaande eenvoudig af te leiden uit
drukking voor het aan de collector onttrokken vermogen Qc: 

Qc = Yw * Fe * (1 -He) * (Te -Toe) (2.14) 

kan in grafiekvorm de collectoropbrengst als functie van het debiet Fe 
gegeven worden; zie fig. 2.12. 
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Fig. 2.12: De collectoropbrengst als functie van het debiet. 

Als richtwaarde voor het debiet wordt in dit verslag gekozen: 

Fe = 1.8 kg/s 
Bij dit debiet levert de collector nagenoeg het maximale vermogen. Nog 
hogere waarden van de debieten zouden betekenen dat rekening gehouden 
moet worden met de energie benodigd voor de circulatiepompen. · 

2.2.5: Het korte-termijnvat 

De bedoeling van het korte-termijnvat is om verschillen in vraag en 
aanbod op kleine tijdschaal (~0.5 dag) te kunnen bufferen. In de ba
sisconfiguratie is een dergelijk vat niet nodig: daar wordt door de 
warmtepomp slechts warmte geleverd als er vraag is. 
In de uitgebreide configuratie speelt het vat wel een rol, b.v. op 
een zonnige dag. Aan de warmtepomp-zijde wordt het vat dan bijgeladen, 
hetzij direkt via de collectoren, hetzij met tussenkomst van de warm
tepomp. Door het debiet van en naar het vat aan de warmtepompzijde 
hoger te kiezen dan het vraagdebiet Fd, kan dan bewerkstelligd worden 
dat in het vat warmte opgeslagen wordt voor een periode zonder zonne
schijn. In hoofdstuk 4 wordt nader op de. bedrijfsmogelijkheden ingegaan. 
Het model van het vat is een registermodel, d.w.z. per temperatuur-
interval van 0.25 QC wordt bijgehouden hoeveel water van die tempera
tuur in het vat zit. Er wordt telkens evenveel water onttrokken als 
toegevoerd. Toevoeren van water met een bepaalde temperatuur geschiedt 
door optelling van de hoeveelheid toegevoerd water bij de inhoud van 
het register met die temperatuur. Onttrekken beschiedt door het legen 
van het register met de gewenste temperatu•Jr, eventueel aangevuld met 
water verkregen door opmenging van registers met een hogere en een 
lagere temperatuur. 
De aannamen in dit model zijn: 
- het vat is oneindig goed geïsoleerd 
- geen temperatuurvereffening tussen de registers onderling 
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2.2.6: De koppeling van de systeemonderdelen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de koppeling van de.componenten, 
in het bijzonder voor wat betreft de basisconfiguratie. 
Voor de uitgebreide configuratie worden de beschouwingen vervolgd 
in hoofdstuk 4, dit vanwege de verschillende sturing~n aldaar. 
Voor wat betreft de verbindingsleidingen in het systeem wordt aan
genomen dat: 
- het transport in de leidingen plaatsvindt zonder temperatuur- of 

drukverlies, en 
- de energie benodigd voor de circulatiepompen verwaarloosbaar is. 

1) De basisconfiguratie 
De tijdstap waarmee het systeem doorgerekend wordt is gelijk aan de 
tijdstap waarmee de warmtegeleiding in de grond doorgerekend wordt, 
en bedraagt 6 uur. In elke tijdstap wordt het in fig. 2.13 geteken
de stroomdiagram van het computermodel doorlopen: 

volgende tijdstap 

Q.Yp<Qi? 

reken pijpen door 

reken grond door 

= 

nee 

l:::ereken gedeelte van 
tijdstap dat wannte- ~ 

in l:edrijf is :t,t 

Fig. 2.13: Stroomdiagram van het computermodel. 
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Dit diagram bevat ook de schakelstrategie • De volgende gevallen 
zijn te onderscheiden: 

1) Qd > Qwp De warmtepomp kan niet aan de warmtevraag voldoen, 
er moet bijgestookt worden. De lineaire relatie 
voor de gebruikerswarmtewisselaar (2.11), wordt 
hierdoor beïnvloed, en er moet daarom een nieuw 
werkpunt voor de warmtepomp bepaald worden. 
De warmtepomp staat D. t aan. 

2) Qd <= Qwp De warmtepomp kan meer leveren dan gevraagd wordt, 
Zowel warmtepomp als bodemwarmtewisselaar worden 
gedurende een tijdsduur 

D. t1t: = D. t * Qd/Qwp 
bedreven. Dit heeft gevolgen voor de warmtedoor
gang van grond naar pijp (zie par. 2.4.2). 

De procedure is dan verder als volgt: De lineaire relaties voor 
bodem- en gebruikerswarmtewisselaar zijn tevens relaties tussen resp. 
in- en uitgangstemperatuur van de verdamper van de warmtepomp, en in
en uitgangstemperatuur van de condensor. Deze relaties worden aan de 
2) vergelijkingen van de warmtepomp toegevoegd, en ter bepaling 
van het werkpunt meegeïtereerd. 

2) De uitgebreide configuratie 
In deze configuratie zijn wat de koppeling van de componenten be
treft een aantal verschillen met de basisconfiguratie van belang: 
- Niet alle warmtewinning gaat via de warmtepomp, er is ook directe 

levering van de collectoren aan het vat mogelijk. 
- Het vat vormt een ontkoppeling tussen enerzijds warmtepomp, bodem-

warmtewisselaar en zonnecollector, en anderzijds de gebruiker. 
In beide configuraties staat echter de warmtepomp centraal, aan de 
verdamperzijde gekoppeld aan zonnecollector of bodemwarmtewisselaar 
m.b.v. de lineaire relaties tussen in- en uitgangstemperatuur (2.4) 
en (2.12). 
De verdere koppeling wordt behandeld bij de beschrijving van de stu
ring (hoofdstuk 4). 

2.2.7: De dimensionering van het systeem 

De dimensionering van een systeem met warmtepomp, bodemwarmtewisse
laar e~: zonnecollectoren is tot op heden nog niet in eenvoudige 
ontwerpregels weergegeven. Wel wordt hieraan in de literatuur vrij 
veel aandacht besteed (PR082) maar tot een algemeen aanvaarde 
design method is het nog niet gekomen. 
Veel hangt af van: 
- Vorm en prestatie van de bodemwarmtewisselaar ( of in meer algeme

ne termen: van de lange-termijn opslag van voelbare warmte) 
- Gewenste bijdrage aan het energieverbruik (moet het systeem in alle 

gevallen aan de warmtevraag kunnen voldoen, of is bijstoken toege
staan) 

- Type collectoren 
- Type verwarmingssysteem 
In dit onderzoek is niet getracht in dit zeer brede veld van mogelijke 
ontwerpregels en dimensioneringen alle mogelijkheden na te gaan en de 
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beste eruit te kiezen. Wel is getracht, uitgaande van een basisconfi
guratie (fig. 2.2) zoals die bij het kantoorgebouw in Roosendaal ge
realiseerd wordt, een aantal mogelijkheden te verkennen. 
De maximale warmtevraag van het kantoorgebouw bedraagt 60 kW, overdag 
bij een buitentemperatuur van -12 ~C. Dit komt overeen met de maximale 
warmtevraag van een 10-tal goed geisoleerde eengezinswoningen. 
Om aan deze behoefte te voldoen is gekozen voor een zogenaamd biva
lent-alternatief systeem, met een op 30 kW gedimensioneerde warmte
pomp, en een e.v.-ketel met een maximale capaciteit van 30 kW. 
Uit fig. 2.14 blijkt dat de warmtepomp in zo'n 70% van de tijd 
dat er warmtevraag is, hieraan kan voldoen zonder bijstook. 

1 
(%) 

50 

-10 

cumulatieve verdeling 

van de warmtevra~g 

+-- Ql (kW) 

Fig. 2.14: Verdeling van de warmtevraag. 

De warmtepomp-componenten zijn gedimensioneerd m.b.v. de eenheids
maat voor de warmtepomp, zoals die door Slenders ontwikkeld is (SLE81). 
Uit pa~agraaf 2.2.1 blijkt reeds dat om de warmtepomp 30 kW te laten 
leveren een warmtebron benodigd is die circa 15 kW levert. De in par. 
2.2.2. beschreven configuratie voldoet hieraan. Het is weliswaar mo
gelijk om met minder pijplengte 15 kW te leveren, maar dan moet de 
bodemwarmtewisselaar ook op een lagere temperatuur doorstroomd worden, 
wat een nadelig effect heeft op het rendement van de warmtepomp. 
In de uitgebreide configuratie ligt het met de dimensienering wat moei
lijker. Het is niet vooraf te voorspellen of de gekozen uitvoering 
energetisch, c.q. economisch optimaal is. Om aansluiting met eerder 
onderzoek te waarborgen is gekozen voor eenzelfde dimensienering van 
gebruiker, bodemwarmtewisselaar en warmtepomp als in de basisconfigu
ratie, terwijl zonnecollector en korte-termijnvat gedimensioneerd 
zijn als in STI83. 
In de nu volgende tabel staan, per component, de getalwaarden van 
alle relevante parameters gegeven: 
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grootheid omschrijving 
Ac collectoroppervlak 
Uc verliesfactor collector 
Ta buitentemperatuur 
Qs zonneirradiantie 
Te equivalente omgevingstemp. 

grootheid omschrijving 
Vvat volume van het vat 

grootheid 
Ag 
pg 
yg 
Too 

omschrijving 
warmtegeleidingscoeff. 
soortelijke massa 
soortelijke warmte 
bodemtemperatuur op grote 
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grootheid 
Av 
Ak 
Vk 
Nk 
Uv 

Uk! 

Uk2 

grootheid 
RI 
R2 
Ul 

U2 

6r 
grootheid 

Qd,max 
Th 

Cb 

buiten de bodemtemperatuur 
constant wordt verondersteld 
tijdstap 
stapgrootte in radiele richting 
stapgrootte in normale richting 
omschrijving 
Oppervlak verdamper 
Oppervlak condensor 
slagvolume zuigercompressor 
toerental zuigercompressor 
warmtedoorgangscoefficient 
verdamper 
warmtedoorgangscoefficient 
condensatiegedeelte condensor 
warmtedoorgangscoeffiient 
afkoelgedeelte condensor 
rendement zuigercompressor 
rendement gasmotor 
rendement warmteterugwinning 
uit koelwater 
rendement warmteterugwinning 
uit uitlaatgassen 
omschrijving 
straal van de binnenpijp 
straal van de huitenpijp 
warmtedoorgangscoefficient van 
de binnenpijp 
schijnbare warmtedoorgangscoef
ficient van de buitenpijp 
lengte van een pijpsegment 
omschrijving 
maximale warmtevraag 
gewenste gebouwtemperatuur dag 

nacht 
evenredigheidsconstante gebouw 
verwarmingsdebi~t 

waarde 
100 

15 
KNMI~ 
KNMI 
KNMI 

waarde 
8 

waarde 
2. 1 

2000 
1400 

10 

dimensie 
m2 
W/m2/K 
-c 

W/m2 
"'c 

dimensie 
m3 

dimensie 
W/m/K 
kg/m3 

J/kg/K 

"c 

38 m 
6 uur 
2 m 

tr/72 rad 
waarde dimensie 

60 m2 
36 m2 
0.0006 m3 

1000 min@-1 

150 

300 

100 
0.7 
0.3 

1 

0.6 
waarde 

0.008 
0.019 

70 

43 
2 

waarde 
60 
20 
15 

W/m2/K 

W/m2/K 

\~/m2/K 

dimensie 
m 
m 

W/m2/K 

W/m2/K 
tr. 

dimensie 
kW 
•c 

Fd 
Tav,max 
Trv,max 

UA 

maximale aanvoertemperatuur e.v. 
maximale retourtemp~ratuur e.v. 
warmtetransmissiecoefficient 

2222 
0.714 

70 
50 

-c 
W/K 

kg/s 
'C 
oe 

e.v. 1532 W/K 

Tabel 2.1: Waarden van de syste~mgrootheden. 

:) KNMI = KNMI referentiejaar, een uurlijkse representatieve ~ 



25 

2.3: Resultaten uit voorgaand onderzoek 

In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek bestond reeds een computer
model dat het gedrag van de basisconfiguratie simuleert. Van de Sande 
presenteert enkele hiermee bereikte resultaten (SAN84), betreffende 
simulaties over langere tijd (3 tot 6 jaar) en met verschillende con
figuraties van de bodemwarmtewisselaar. Op dit laatste wordt hier 
slechts ingegaan met de vermelding dat alle configuraties het onge
veer evengoed doen, mits de pijpen lang genoeg zijn (>= 20 m.). 
In dit onderzoek wordt de pijpconfiguratie niet gevarieerd. 
Bij het eerste punt, de simulaties over langere tijd, wordt hier wat 
langer stilgestaan. Er worden enkele resultaten gepresenteerd van een 
simulatie over 3 jaar, waarbij het accent ligt op het gedrag van de 
bodemwarmtewisselaar. Deze simulatie wordt voortaan aangeduid als de 
referentiesimulatie. 
In fig. 2.15 t/m 2.17 staan de isothermen in de bodem gegeven op tijd
stippen 0.2, 0.7 en 2.1 jaar na 1 januari. 
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Fig. 2.15: Isothermen in de bodem op t 0. 2 jaar. 
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Fig. 2.16: Isothermen in de bodem op t 0. 7 jaar. 
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Fig. 2.17: lsothermen in de bodem op t 2. 2 jaar. 
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- Het grondvolume waarin de pijpen liggen wordt sterk gekoeld. 
- De kern van de bodemwarmtewisselaar wordt het sterkst gekoeld. 
- Op r>24 m heerst het ongestoorde bodemtemperatuurprofiel. 
Ad fig. 2.16: 
-Er vindt temperatuurherstel in de bodem plaats. maar niet volledig. 
Ad fi g • 2 • 1 7 : 
- De bodem raakt steeds verder uitgeput. 
Fig. 2.18 geeft de energiestromen als functie van de tijd. 
Fig. 2.18 is een fraaie weergave van de energiebalans voor het grond
volume: ~Qgrond = IQa + IQlekin + IQin - IQex. 

--Ë-;;k.~1~--~ïs-~~~;~--~~rï~-ï~iê8-'uit_, di"z~--rèfêrënTiêsimuî';tiêtiT;:~-~-~----~-~·---· 
- Het systeem voorziet in 94 % van de warmtevraag. Het totale gas-

verbruik over een jaar (IQgas.wp + IQgas.aux) ligt 42% lager 
dan bij een conventionele e.v.-ketel met een rendement van 80 %. 

- Er stelt zich na 3 tot 6 jaar een periodiek stationair evenwicht 
in voor wat betreft de bodemwarmtewisselaar. 
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2.4: Modelvalidatie 

Inleiding 
In deze paragrafen wordt aandacht besteed aan de validatie van het 
model van de basisconfiguratie, in het bijzonder wat de bodemwarmte
wisselaar betreft. 
Het model van de warmtepomp is in voorgaand onderzoek geverifieerd 
en in orde bevonden (SLE85). 
Slechts het model van de bodemwarmtewisselaar, en speciaal de.daarbij 
behorende aannamen, geven aanleiding tot de behoefte aan modelvalida
tie. Gekozen is voor drie benaderingswijzen ter toetsing van diverse 
aannamen in het model, te weten: 
- Wijziging van de discretisatiestapgrootte in de bodem: hiermee kan 

een indruk gegeven worden van de nume.d.ek.e nauwkeurigheid waarmee 
integratie van de warmtegeleidingsvergelijking heeft plaatsgehad. 

- De warmtedoorgang van grond naar pijp wordt aan een nadere beschou
wing onderworpen. De bijbehorende aanname is dat het warmtetrans
port tussen grond en pijp weergegeven kan worden door een over de 
lengte van de tijdstap gemiddelde warmtedoorgangscoefficient. 

- De aanname van oneindig goede warmtegeleiding in ~-richting 
(rotatiesymmetrie) wordt getest door een 3-dimensionaal model van 
de bodemwarmtewisselaar op te stellen en de resultaten te verge
lijken met een 2-dimensionaal model onder dezelfde condities. 

2.4.1: Wijziging van de stapgrootte 

Uit de temperatuurprofielen zoals die voorkomen in de referentiesimu
latie in paragraaf 2.3 valt af te leiden in welke richting de sterk
ste temperatuurvariaties optreden. Er bestaat geen aanleiding om de 
stapgrootte in radiele richting ( .4-r) te verkleinen. 
De stapgrootte in de e-richting speelt een belangrijke rol gezien 
de relatief grote temperatuurgradienten waarvan in deze richting 
sprake is, vooral in de buurt van de pijpen. Deze gradienten hein
vloeden immers vrijwel direkt het via een pijp aan de bodem te ont
trekken vermogen. Daarom is in deze paragraaf gekozen voor een wij
ziging van de stapgrootte in 9-richting alleen. In de referentie
simulatie, en in alle andere in dit onderzoek vermelde simulaties, 
geldt 68 = 2. 5 • = Tf /72 rad. 
Er zijn simulaties uitgevoerd over een tijdsduur van 3 maanden (jan.
maart), met als beginvoorwaarde het ongestoorde temperatuurprofiel in 
de bodem op 1 januari. De stapgrootte in de $-richting is daarbij 
gehalveerd en verdubbeld t.o.v. de referentiesi~ulatie. In het eerste 
geval moet om aan de stabiliteitsvoorwaarde te blijven voldoen (zie 
Appendix) tevens de tijdstap met een faktor 4 verkleind worden. Ook 
dient de waarde van de gemiddelde warmtedoorgangscoefficient van grond 
naar pijp aangepast te worden, omdat deze immers gemiddeld wordt over 
de lengte van een tijdstap. Dit houdt in dat eventuele discrepanties 
tussen de resultaten met en zonder staphalvering ook veroorzaakt kun
nen worden door de wijziging van At of U2. 

.. 
2",.: 
\.~ 
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Tabel2.2 geeft de belangrijkste resultaten. 

Omschrijving 

staphalvering 
referentie 
stapverdubbeling 

Tabel 2.2: Resultaten stapwijziging in de Q-richting. 

!bedtijd 

Uit deze resultaten blijkt dat het rooster van het model van de bodem
warmtewisselaar fijn genoeg is. Staphalvering levert geen essentieel 
andere resultaten op. Zelfs een verdubbeling van de stapgrootte t.o. 
v. de referentiesimulatie levert vergelijkbare resultaten, waarbij 
wel aangetekend moet worden dat er dan vrij grote verschillen optre
den in àe waarden van IQa, de naar de buitenlucht weglekkende energie. 
Dit is verklaarbaar omdat de overgang buitenlucht-bovenste grondlaag 
wat temperatuur betreft tamelijk discontinu is, waardoor grove discre
tisatie zich extra wreekt. 

2.4.2: Beschouwingen over de warmtedoorgang van grond naar pijp 

In het computermodel wordt de warmtedoorgang van grond naar pijp ver
rekend met een gedurende de tijdstap 4 t constante waarde van de 
warmtedoorgangscoefficient U2. In werkelijkheid is de warmteflux 
niet constant, maar hangt deze af van het temperatuurverschil tussen 
pijp en grond, en dit verschil zal, wanneer de temperatuur van de 
pijp stapvormig veranderd wordt, continu dalen. In fig. 2.19 is het 
verschil tussen realiteit en benadering weergegeven. 

realite-:i;:t~--.J 

30 

0 3 At=6uur 
-.t (uur) 

Fig. 2.19: De warmteflux van pijp naar grond na een stapvormige 
verandering van de pijptemperatuur. 
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De constante warmtedoorgangscoefficient U2 wordt berekend als het 
gemiddelde van deze staprespnsie van de warmteflux over de tijd 4 t. 
Het toepassen van deze waarde van U2 leidt er in elk geval toe dat 
na een tijdstap evenveel energie tussen pijp en grond is overgedra
gen als zou zijn gebeurd indien de reële warmteflux berekend was. 

Deze paragraaf beoogt de volgende vragen te beantwoorden: 
1) Is de "schijnbare" warmtedoorgangscoefficient U2 een bruikbaar 

concept ? 
2) Wat gebeurt er met de warmtedoorgang van grond naar pijp indien 

(wat in de praktijk vaak het geval is) de warmtepomp en de bodem
warmtewisselaar niet continu 6 uur worden bedreven ? 

Ter beantwoordin~ van de eerste vraag wordt hier de procedure waarmee 
de waarde van U2 berekend wordt beknopt beschreven. 
Op een pijp verticaal in de bodem wordt een stapvormige verstoring 
van de ingangstemperatuur aangebracht. De pijp is geen coaxiaalpijp, 
(in het model daarvan zit immers de gevraagde U2) maar een eenvoudige 
warmtewisselaar met de bodem, gemodelleerd volgens: 

Tp[i) =Hz* Tp[i-1] + (1-Hz) * T[i,1] (2.15) 

met Hz = exp (-4JTÀg Rp Az/(Yw-Fw4r), Tp[i] = pijptemperatuur op diep
te (i-O.S)4z en T[i,j) =bodemtemperatuur ter plaatse [(i-0.5)4z, 
(j -o. s)ar 1 • 
De gevolgen voor de temperaturen in de bodem worden met een expliciet 
discretisatieschema doorgerekend over een tijdsduur van 6 uur (of een 
andere waarde waarover gemiddeld dient te worden). Door deze tijds
duur te verdelen in een groot aantal (1000) tijdstappen wordt een 
curve gegenereerd als in fig. 2.19. 
Deling van de totale netto energie die aan de pijp toegevoerd of ont
trokken is door de simulatietijd, het pijpoppervlak en de grootte 
van de temperatuurstap levert direkt de gemiddelde waarde van de 
warmtedoorgangscoefficient tussen pijp en bodem, en derhalve U2, in 
W/m2/K. 
De aannamen die deze procedure rechtvaardigen zijn: 
1) Het warmtecontact tussen de vloeistof in de pijp en de bodem is 

optimaal. 
2) De binnenpijp van de coaxiaalpijp speelt geen rol. 
De 2e aanname is te rechtvaardigen door op te merken dat de binnen
pijp gemaakt is van p.v.c., een stof met een warmtegeleidingscoeffi
cient die ordes kleiner is dan die van de stalen buitenpijp. 
De 1e aanname is te rechtvaardigen door nader in te gaan op de 
warmteuitwisseling tussen de stromende vloeistof binnen de stalen 
buitenwand van de coaxiaalpijp, en de bodem. In SAN83 wordt een 
uitdrukking afgel~id voor de warmtedoorgangscoefflcient van vloeistof 
naar grond. Invullen van de in dit verslag ·gèhanteerde parame-
ters levert dan: 

~tot,pijp = 1189 W/m2/K ( 2. 16) 

Omdat de bodem een slechte warmtegeleider is ( Àg = 2.1 W/m/K en 
Àst = 51 W/rn/K) is de warmteweerstand tussen bodem en vloeistof te 

verwaarlozen t.o.v. de warmteweerstand van de bodem zelf, en is de 
Ie aanname gerechtvaardigd. 
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De waarde van U~ zoals die uiteindelijk uit de bovenbeschreven bere
keningen rolt, nl. U2 = 43 W/m2/K voor een tijdstap van 6 uur, is te 
vergelijken met waarden uit de hieronder beschreven bronnen. 
Van der Star (STA82) heeft onderzoek gedaan aan een pijp verticaal 
in de bodem, met het oog op het afschatten van de invloed van con
vectie op de opbrengst van de pijp. De belangrijkste beperkingen in 
de door hem beschouwde situatie zijn: 
- Geen temperatuurgradienten in de vericale (z-) richting. 
- (Dus) Geen warmte-inlek vanuit de buitenlucht. 
- Relatief korte simulatietijden en klein discretisatierooster. 
De door hem berekende resultaten, voor het geval dat, net zoals in 
dit verslag, convectie niet meegerekend wordt, worden in tabel 2.3 
vergeleken met de hier berekende: 

t r s 1 
3600 

21600 

[W/m2/K] (dit verslag) 
49.4 
36.4 

[W/m2/K] (STA82) 
57.5 
39.8 

Tabel 2.3: Vergelijking van resultaten uit STA82 met hier bere
kende waarden. 

De verschillen kunnen eenvoudig verklaard worden door te bedenken dat 
bij STA82 geen stromend medium in de pijp aanwezig is, waardoor tem
peratuurverschillen afvlakken. 
Een ander vergelijkingsmateriaal wordt gevormd door de analytische op
lossing van een probleem dat enige overeenkomst vertoont met de in deze 
paragraaf besproken situatie. Dit probleem is de warmtegeleiding rondom 
een oneindig lange cylinder met constante temperatuur Tp in een homo
geen medium met begintemperatuur T[r,t] = 0. Voor deze situatie, ge
schetst in fig. 2.20, wordt in CAR59 een analytische oplossing gegeven. 

T(r,t) 
~ 

) 

-

T(r,t) 

~ 

Fig.2.20: De situatie waarvoor een analytische oplossing bekend is. 
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De oplossing T[t,t] is een uitdrukking in Besselfuncties. Het warmte
transport ter plaat"se van de pijpwand is hieruit te berekenen met de 
volgende uitdrukking: 

Qpijp À aT = - g· [-J ar 
Voor grote t (d.w.z. t >> Rp2/a) wordt dit benaderd door; 

(2.17) 

2 ·Àa l X ) 
Qpijp''Ji!S ___.. (1- 2 (2.18) 

Rp ln(4at/Rp2)-2y ln(4at/Rp )-y 
met Y= 0.57722 =de constante van Euler.a Qpijp~ = Qpijp/(a'TT'Rp·AT). 
Na substitutie van de parameters zoals vermeld in paragraaf 2.3, en 
met t = 21600 s = 6 uur: 

Qpij~ = 46.9 W/m2 /K 

Grafiek 42 uit CARS9 geeft Qpijp1 = 43 W/m2/K. 
De waarden uit deze analytische oplossing liggen dus iets hoger dan de 
in dit onderzoek berekende waarden (zie tabel 2.3 ). De reden daarvoor 
1s ook hier het feit dat er geen sprake is van een stromend medium. 

Concluderend kan gesteld worden dat ondanks de grote verschillen 
in benaderingswijze de hierboven vermelde resultaten uit STA82 en CARS9 
zodanig met de waarden voor de warmtedoorganmg tussen pijp en grond uit 
dit onderzoek overeenkomen, dat er wat dit betreft geen bedenkingen 
tegen het concept van de gemiddelde warmtedoorgangscoefficient zijn. 
Een antwoord op de tweede vraag aan het begin van deze paragraaf ve~ist 
een terugblik op paragraaf 2.2.6, waar de schakelstrategie van de 
basisconfiguratie behandeld wadt • Hieruit blijkt dat het mogelijk 
is dat warmtepomp en bodemwarmtewisselaar slechts gedurende een 
fractie van de tijdstJI.p ~t*= ll t * IQd/IQwp bedreven worden. In het 
computermodel van de basisconfiguratie betekent dit dat de brontermen 
Qpijp in de bodem met All 6t vermenigvuldigd worden. Fig. 2.21 geeft 
deze situatie weer, terugvertaald naar de warmtedoorgang van grond 
naar pijp. 

Ot', U2 ., 
(W/m .. /K} 

T 43 

~t = 6 uur 

Fig. 2.11: De wanntedoorgang in een tijdstap waarin het aanbod 
de vraag overschrijdt. 
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Het gearceerde gebied representeert de energie per m2 en per K die in 
het geval van overschrijding van vraag door aanbod gedurende een tijd
stap aan de bodem wordt onttrokken. 
Hiermee wordt echter een fout gemaakt: wanneer het interval á~zoals 
in fig. 2.21 getekend is, geconcentreerd gedacht is aan het begin van 
de tijdstap, ligt de gemiddelde warmtedoorgangscoéfficiënt, afhanke-
lijk van de verhouding l1 t"' I At , hoger. * 
De situatie wordt nog geprononceerder wanneer b.v. ~t < 0.5 *i\t, en 
de warmtepomp gedurende een aantal perioden van b.v. een half uur in 
bedrijf is. Zo'n bedrijfsvorm wordt vaak met de benaming "duty cycle" 
aangeduid. Dit geval is getekend in fig. 2.22. 
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Fig. 2.22: De warmtedoorgang bij overmaat alS de warmtepomp een 
"duty-cycle" doorloopt. 

De gemiddelde warmtedoorgangscoèfficiènt ligt in dit geval nog hoger 
dan wanneer de warmtepomp geen "duty-cycle" doorloopt, maar continu 
een periode At! in bedrijf is. 
De conclusie uit dit alles is dat indien de warmtepomp (en dus de bo
demwarmtewisselaar) niet continu gedurende een tijdstap bedreven wordt, 
maar slechts een fractie daarvan, of als er sprake is van een "duty
cycle", de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van grond naar pijp 
hoger ligt. Er wordt dus per tijdseenheid ~eer ener~ie uit de bodem 
gehaald. De warmtepomp zal hierop reageren met een verhoging van de 
verdampingstemperatuur, zodanig dat toch circa 15 kW aan de bodem 
wordt onttrokken, maar waardoor het warmtepomprendement stijgt, en het 
totale gasverbruik IQgas,tot afneemt. 

Een en ander is verklaarbaar als gekeken wordt naar de fysica van 
warmte-onttrekking. Continu bedrijf van de bodemwarmtewisselaar bete
kent dat er vrij snel een warmtevereffening plaatsvindt tussen pijp 
en omringende grond, hetgeen te zien is aan de in fig. 2.19 weergege
ven warmtefluxkromme, die vrij snel naar een evenwichtswaarde tendeert. 
Bij intermitterend bedrijf heeft de grond rondom een pijp tussen de 
"bedrijven" door kans zich enigszins in temperatuur te herstellen, 
waardoor bij aanvang van een nieuwe bedrijfspedode meer warmte onttrok
ken kan worden. 
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In de literatuuJ worden experimentele resultaten gegeven (BRA83), ver
kregen met een coaxiaalpijp van het EKO-type, verticaal in de bodem, 
en voor verschillende duty-cycles. In tabel 2.4 staan deze resultaten 
samengevat: 

belasting [%] 100 
[>48 uur continu

bedrijf] 
U2 [W/m2/K] 24.17 

50 25 

37.35 59.05 

Tabel 2.4: Experimentele resultaten uit BRA83. 

Uit fig. 2.13 valt af te lezen dat een bedrijfstijd van de warmte
pomp kleiner dan 6 uur in ons geval vaak voorkomt • 
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Fig. 2.23: Verdeling van bedrijfstijden van de warmtepomp in de 

referentiesimulatie. 

~--·g'e;;icldelde be<Ïri.fiätijcl·-;a:n de·-;&rmtêpomp~dráäii --circa 3- ·uur. 
De waarde van U2 berekend voor een tijdstap van 3 uur bedraagt 48 
W/m2/K, zo'n 10 % hoger dan de waarde voor 6 uur. 

Conclusies uit deze paragraaf 
De gemiddelde warmtedoorgangscoefficient lijkt een bruikbaar con
cept. De procedure waarmee de gemiddelde waarde berekend wordt is 
in orde, de resultaten zijn vergelijkbaar met literatuurwaarden. 

Als de bodem slechts een fractie van de tijdstap doorstroomd wordt 
moet rekening gehouden worden met een effectief hogere waarde van 
de warmtedoorgangscoêfficiënt. 
In de praktijk zal de warmtepomp aan-uit bedreven worden, met een van 
de vraag afhankelijke duty-cycle. Experimentele resultaten bevestigen 
dat de aard van deze duty-cycle sterk van invloed is op de opbrengst 
van de bodemwarmtewisselaar. 
Op grond van de resultaten in deze paragraaf zal het totale gasver
in de basisconfiguratie lager uitvallen. 
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De beschouw}ngen uit deze paragraaf nodigen uit tot het invoeren 
van een correctiefactor in het model van de bodemwarmtewisselaar, 
die rekening houdt met een effectief hogere waarde van U2. 
Op deze uitnodiging wordt niet ingegaan. De reden hiervoor is dat in 
de volgende paragraaf een modelaanname getest wordt, waaruit blijkt 
dat de opbrengst van de bodemwarmtewisselaar lager is dan tot nu toe 
berekend. De positieve bijdrage op de opbrengst uit deze paragraaf en 
de negatieve bijdrage uit de volgende paragraaf zijn van dezelfde orde 
van grootte, zijn allebei te corrigeren door aanpassing van de waarde 
van de warmtedoorgangscoefficient tussen pijp en grond, en heffen el
kaar derhalve ruwweg op. Dit heeft tot gevolg dat het niet noodzake
lijk is het model van de bodemwarmtewisselaar te verfijnen (ten koste 
van zeer veel rekentijd). 

2.4.3 Een drie-dimensionaal model van de bodemwarmtewisselaar 

Een van de meest ingrijpende modelaannamen 
van oneindige goede warmtegeleiding in de 
tiesymmetrie van de warmtegeleiding rondom 
2.24). 

uit paragraaf 2.2.2 is die 
f-richting, oftewel rota
de verticale as (zie fig. 

nalelvlak 

Fig. 2.24: Modelvlak en coordinaten in het tweedimensionale 
model. 

In het nu volgende wordt bekeken wat de effecten zijn van deze aanna
me op de opbrengst van de bodemwarmtewisselaar over een termijn van 
enkele maanden, met behulp van een driedimensionaal model. De confi
guratie van de pijpen in de bodem wordt hiertoe iets gewijzigd: in 
plaats van resp. 9, 6, 4 en 2 pijpen onder hoeken van 15, 30, 45 en 
60 graden met het maaiveld nu resp. 9, 6, 3 en 3 pijpen. Dankzij de
ze ingreep kan om symmetrieredenen volstaan worden met het doorre
kenen van de bodem over 120 graden in de +-richting (zie fig. 2. 25). 
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Fig. 2.25: Modelvolume in het driedimensionale model. 

Aan vergelijking (2.6) voor de warmtegeleiding in de bodem dient 
nu een extra term te worden t~egevoegd: 

(2.19) 

Als extra randvoorwaarde wordt vanwege de rotatiesymmetrie in de 
~richting over 120 graden genomen: 

(2.20) 

Opgemerkt dient te worden dat in dit model alle pijpen (vanwege de 
symmetrie dus 7 stuks) doorgerekend moeten worden. 

Het model is over een tijdsinterval van 3 maanden (januari-maart) 
doorgerekend onder de volgende condities: 

1) Tig is constant 0°C, warmtepomp en gebruiker worden niet mee
gerekend. 

2) Fg = 1.8 kg/s, ö.t*/At wordt op 2/3 gesteld. 
3) discretisatiestapgrootten Ar = 2 m, A9= 2. 5°, 44' = 10°, At = 

6 uur. 
De resultaten worden vergeleken met een simulatie met het tweedimen
sionale model onder vergelijkbare condities (zie tabel 2.5). 

Energiestromen na 3 maanden in 10@10 J~ 
2 dim. model 3 dim. model % verschil t.o.v. 2 dim. 

IQa -2.720 -2.810 - 3% 
IQlekin 0.283 0.275 - 3 % 
IQex-IQin .5o.662 4.387 - 22 % 
Tog (°C] 1.24 0.95 

Tabel 2.5: Energiestromen en gemiddelde uitgangstemperatuur 
van de bodem na 3 maanden. 

IQa en IQlekin Z1Jn bij het driedimensionale model 3 % lager, het
geen duidt op een lagere gemiddelde temperatuur in het grondvolume 
van de bodemwarmtewisselaar. 
De netto ootrokken energie IQex-IQin ligt dan 22 % lager. Dit aan
zienlijke verschil kan verklaard worden door nader in te gaan op 
de warmtegeleidingsprocessen in de omgeving van een pijp. 
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In de tweed!mensionale simulaties wordt zoals bekend het effect 
van een aantal pijpen onder een hoek met het maaiveld verdiscon
teerd met een bronterm die over de krans van pijpen uitgesmeerd is 
gedacht. Met een getallenvoorbeeld: stel dat een pijp een bronterm 
Qpijp representeert. Dan geven N pijpen op een krans aanleiding 
tot een bronterm N*Qpijp, uitgesmeerd over 360° in de ~richting. 
In het driedimensionale model wordt elke pijp apart doorgerekend en 
geeft aanleiding tot een bronterm Qpijp. In het (discretisatie-) 
model wordt deze bronterm slechts uitgesmeerd over een stapgrootte 
~- Ter plaatse van een pijp is dan de verhouding van de bronter
voor het twee- en driedimensionale geval: 

bronterm(2-dim.) N*Qpij p/360" N 
= = (2.21) 

bronterm(3-dim.) Qpijp/Af 36 

De bronterm in het driedimensionale model is dus veel sterker op 
een plaats geconcentreerd: dit heeft tot gevolg dat met continue 
doorstroming van de pijpen gedurende 3 maanden de bodem rondom 
een pijp relatief snel uitgeput raakt, waardoor er minder warmte 
onttrokken kan worden. 
Fig. 2.26 poogt dit effect schematisch te verduidelijken. Gegeve~ 
zijn "kegelplakjes" onder een hoek met het maaiveld. 

2-dimensionaal 3-dimensia1aal. 

r (m) OI 19•(j+l) A8 OI 
~ 24~-------------------~- 24·--------------------~ 

Fig. 2. 26: ~t effect van discrete pijpen in drie dilrensies. 
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In fig. 2.27a t/m 2.28b worden de temperatuurprofielen in de 
bodem op kranse~ onder twee hoeken met he~ ,maaiveld voor het 
twee- en driedimensionale geval met elkaar vergeleken. 
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Fig. 2.27a en b: Isothermen in de bodem na 3 maanden bij twee

en driedimensionale simulaties. 

hoek met maaiveld = 15 ° 
2-dimensiooaal 
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Fig. 2.28a en b: Isothermen in de bodem na 3 maanden bij twee-
en driedimensionale simulaties. 
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Conclusies 
- De resultaten met een driedimensionaal model wijken wat opbrengst 

van de bodemwarmtewisselaar betreft vrij aanzienlijk af van een 
tweedimensionale simulatie. Dit wordt veroorzaakt door de zeker 

niet oneindig goede warmtegeleiding in tangentHHe richting, voor
al wanneer het aantal pijpen per krans gering is. 

- In de praktijk komt het erop neer dat de bodem met een lagere tem
peratuur doorstroomd dient te worden om de warmtepomp hetzelfde 
vermogen te kunnen latem leveren. Er zal zich hierdoor een lagere 
verdampingstemperatuur instellen, waardoor het warmtepomprendement 
daalt en het totale gasverbruik stijgt. 

- Of bovengenoemd effect op de opbrengst inderdaad zo negatief uit
pakt hangt ook af van de bedrijfsduur van het systeem. Als de 
bodemwarmtewisselaar een tijdlang uit bedrijf is krijgt de tem
peratuur rondom een pijp de kans zich te herstellen. 

- Het aanpassen van het tweedimensionale model zodanig dat de 
realiteit beter benaderd wordt zou kunnen gebeuren door de 
warmtedoorgangscoefficient afhankelijk van r en Q meer of minder 
te verlagen. 

2.4.4: Conclusies naar aanleiding van de modelvalidatie 

Uit de voorafgaande paragrafen zijn conclusies te trekken omtrent 
de kwaliteit van het model van de bodemwarmtewisselaar. 
- Gegeven de aannamen, lijken de numerieke resultaten van het dis

cretisatiemodel betrouwbaar. De resultaten verkregen met stap
halvering en verdubbeling t.o.v. de referentiesituatie zijn con
sistent. 

- De aanname van een constante "schijnbare" warmtedoorgangscoêffi
ciënt van pijp naar grond is op zich niet verwerpelijk. Men moet 
echter wel rekening houden met de praktijk: het aan/uit schakelen 
van de installatie op een tijdschaal kleiner dan 6 uur levert een 
gemiddeld hogere opbrengst van de bodemwarmtewisselaar op. 

- De aanname van oneindig goede warmtegeleiding in tangentiële 
richting is vrij grof. De opbrengst van de bodemwarmtewisselaar 
daalt bij het laten vallen van deze aanname met 22 % 

- De uiteindelijke vraag is natuurlijk of bovenstaande conclusies 
aanleiding geven het model van de bodemwarmtewisselaar te ver
fijnen. Er zijn twee redenen om dit (nog) niet te doen: 
1) De effecten zoals vermeld in de tweede en derde conclusie 

hierboven zijn tegengesteld, beide te corrigeren door aan
passing van de warmtedoorgangscoëfficient van grond naar 
pijp, en ongeveer van dezelfde grootte-orde. 

2) Om beide effecten nauwkeurig in rekening te brengen dient 
niet alleen de discretisatietijdstap verkleind te worden, 
maar ook de warmtegeleiding in tangentiële richting door
gerekend te worden. Hierdoor nemen de :,enodigde rekentij
den op de computer gigantisch toe (orde-grootte: factor 50). 
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HOOFDSTUK 3: VARIATIES IN ENKELE GROOTHEDEN 

3. 1 : l n 1 ei ding 

In dit hoofdstuk wordt het gedrag van een warmtepomp-bodemwarmtewis
selaarsysteem {de basisconfiguratie uit het vorige hoofdstuk) gesi
muleerd, waarbii een aantal parameters gevarieerd worden. Die para
meters zijn: 
- Het totale debiet door de bod~mwarmtewisselaar Fg 
- De vcrdeling van Fg over de verschillende kransen van pij pen 
- Het toerental van de compressor van de warmtepomp 
Het doel is hierbij na te gaan wat het effect van deze grootheden is 
op dé prestaties van het gehele systeem op lange termijn. 
Primair worden de prestaties van het systeem uitgedrukt in h~t tota
le gasverbruik over een periode, b.v. een of meerdere jaren. 

IQ~as,tot = IQgas,wp + lQgas,aux {3. l) 

Oit is ni~t de enige prestatiemaat die voor dit systeem te definieren 
is. Andere karakteristieke maten kunnen zijn: het percentage van de 
energiebehoefte dat door het warmtepompsysteem gedekt kan worden, of 
de prestaticcoC'fficiE-nt van de w.qrmtt~pomp. Een overzicht van 2en aan
tal zinnige of minnP.r zinnige en moeilijk onderling te vergelijken 
prestatiernaten is te vinden in enkele bijdragen aan een recent con
gres over zonm:.-ener.gie in Amsterdam { PR084). 
In dit onderzoek wordt prestatiemaat (3.1) gehanteerd omdat deze uit
eindeli 1k het intere~santst is als het gaat om de vraa~ of l~t systeem 
rendabel is. 
De tijdstap waarmee het systeem doorgerekend wordt bedraagt 6 uur. 
Dit hetekpnt dat debieten en toerental op een tijdschaal van b.v. 
een dag elk E·C'n viertal verschillende waarden kunnen doorlopen, ten
einde (3.1) te minimalisereren. In andere woorden: deze parameters 
kunnen als stuurgrootheden worden gebruikt. 
Door toepassin~ van èen wiskundige techniek, genaamd dynamisch opti
maliseren, kan, gegeven een mathematisch model van een systeem en 
een zgn. doelfunctie (b.v. de minimalisatie van (3.1)), afhankelijk 
van stuur- en toestandsgrootheden, de optimale reeks van waarden ge
vonden worden die de stuurgrootheden moeten doorlopen teneinde de 
doelfunctie te minimaliseren, of te maximaliseren. 
In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek is deze techniek reeds een 
aantal malen toegepast, onder meer ook op warmtepompsystemen (STI83) 
en zonnewarmtesystemen met lange-termijnopslag {HEM83,LIN83,RIJ8S). 
Gezien de rekentijd van het model wordt in dit onderzoek geen dyna
mische optimalisatie verricht. Wel 'wordt in dit hoofdstuk geke-
ken naar de bruikbaarheid van enkele grootheden in het systeem als 
stuurgrootheid. teneinde hieruit mogelijk een suboptimale, vereen
voudigdP sturing te destilleren. 
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3.2: Het debiet door de bodemwarmtewisselaar 

ln.voorgaand onderzoek (SAN84} i~ voor het debiet door .de bodemwarm
tewisselaar een vrij arbitraire waard~ ~;~ozen, ni.- Fg = 1.8 kg/s, 
met als redl~nen: 
1) Een lager d~biet levert een lage waarde voor de verdampingstem-

reratuur in de warmtepomp, en dus een laag warmtepomprendement. 
2) Een hoger debiet vraagt meer energie voor de circulatiepompen. 
Om het effect van de waarde van dit debiet op lange termijn na te 
gaan zijn een aantal simulaties met het model van de basisconfigu
ratie uitgevoerd over een periode van 1 jaar, te beginnen op I 
januari. Het debiet is hierbij gevarieerd tussen 1.0 en 2.5 kg/s. 
Fig. 3.1 geeft de belangrijkste resultaten. .. va~n~~.~-~~-~nmlaties weer. 

1 
(wr) 

l!.T .......... -•-----• .----· .... -
AT =(Téij+Tiq)/2 

-3~~~------~------~~--~~~ 
l 2 2.5 

~ Fq (kg/s) 

·--- -- ~·· ~~Fi~-- 3-~T:--sim~îai:Ië-;ësul tate~~na eeil-j";~r bij ~ën -~;äi--iabeÏ-èiet>Tet 
door de bodemwarmtewisselaar. 

uit deze· ifguü"r' värt-re--è:oiiclua-er-·e-n·:---'·· ~- J--~--~ .... ,_~----·----·---··-----~·.....,."·-·-~-..;.;.;~~-
- Het totale gasverbruik, IQgas,tot, daalt monotoon bij stijgende Fg. 

De verschillen zijn echter kleiner dan 1 %. Op zo'n geringe bespa
ring begint het effect van een stijgend energieverbruik van de cir
ulatiepompen als Fg toeneemt een rol mee te spelen. 

- Wat betreft de energiestromen in de bodemwarmtewisselaar zijn de 
effecten gering. Om toch 30 kW aan de gebruiker te kunnen leveren 
zal de warmtepomp zich steeds op een zodanige verdampingsteropera
tuur instellen dat aan de bodem voldoende warmte onttrokken wordt. 
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- De enige grootheid die derhalve significante effecten vertoont is 
de temperatuur waarmee de bodemwarmtewisselaar doorstroomd wordt. 

3.3: Het dE->hiet per krans van pijpen variabel 

In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van een mogelijkheid die zo
wel de praktische uitvoering van de Eko-bodemwarmtewisselaar, als het 
hijbehorende rnathematische model bezitten, nl. om de debieten per 
krans van piipen verschillend in te stellen. 
Hiertoe zijn een tweetal simulaties uitgevoerd, wederom over een 
jaar, met een totaaldebiet Fg = 1.8 kg/s, en 2 verdeelsleutels. 
DPze verdeelsleutels betreffen de verhoudingen van de debieten per 
pijp op de verschillende pijpkransen, en luid~n 1:2:3:4 en 4:3:2:1 
voor de kransen met resp. 2, 4, ó en 9 pijpen. Bij de eerste ver
de>elsleutel, gemakshalve aangeduid als Fg = 1234, worden de 9 ondiep 
gelegen pijpen dus relatief sneller doorstroomd. In onderstaande tabel 
worden de waarden voor het debiet per pijp en per krans gegev~n: 

conditie aantal pijpen per krans 
2 4 6 9 

Fg = 4321 0. 176 0. 132 0.088 0.044 
Fg = 1 l 11 0.086 o. 086 0.086 0.086 
Fg = 1234 0.028 0.056 0.084 0. 113 

Tabel 3. I : De waarden van de debieten per pijp in kg/s. 

Conditie Fg = 1111 komt neer op een gelijk debiet door alle pijpen, 
en is derhalve identiek aan de referentiesimulatie. 
In de navolgende tabel worden de belangrijkste simulatieresultaten na 
een jaar gegeven: 

grootheid 

IQa (1 0@ 10 J) 
lQex-IQin(IO@lO J) 
rr:grond (10@10 J) 
(,_ .x-Qin (kW) 
lbedtijd (uur) 

conditie 
Fg = 1234 

3.097 
14.039 
63.188 
13.6 
2869 

Fg = 1111 
2. 983 

14.084 
63.025 
13.7 
2855 

:abel 3.2: Sirnulatieresultaten. 

Fg = 4321 
2.799 

14.029 
62.913 
13.6 
2873 

De overige grootheden leverden geen significante verschillen op. Uit 
tabel 3.2 kunnen de volgende trends gehaald worden: 
Maarmate de ondiepere pijpen relatief langzamer doorstroomd worden (dus
van links naar rechts in tabel 3.2) geldt: 
- IQa daalt: er lekt minder warmte van de buitenlucht het grondvolurne 

hinnen, de regeneratie van de bodemtemperatuur in een seizoen gaat 
dus minder goed. 

- IQgrond daalt: er blijft minder warmte in de bodem achter na een 
jaar, hetgeen zal resulteren in lagere opbrengsten van het systeem 
in vol~~nde jaren. 

Fig. 3.2 geeft de isothermen in de bodem na een jaar voor de gevallen 
Fg = 1234 en Fg = 4321. Hieraan is te zien dat de extra warmte die 
bij snellere doorstroming van de ondiepere pijpen in de bodem achter
blijft voornamelijk op grote diepte zit. 
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z (m) 

-20 

r (m) 

___ , Fg = 4321 
Fg = 1234 

Fig. 3.2: Isothermen in de hodem op t = jaar. 

H~t effect op het totale gasverbruik na 1 jaar is vrijwel nihil, en 
daarom obk niet in tabel 3.2 weergegeven. De gevolgen beperken zich 
dus voornamelijk tot de interne energiehuishouding van de bodemwarmte
wisselaar, en zullen pas na langere tijd in het gasverbruik merkbaar 
zijn. 
liet feit dat ondieper gelegen pijpen het relatief beter lijken te doen 
is consistent met resultaten uit SAN84. Daar bleken configttraties met 
pijpen op geringen' cliepte ook na mmerdere jaren het beter te doen 
dan configuraties met pijpen op grotere diepte. 
Deze resultaten txtrapolerend zou men tot de conclusie kunnen komen 
dat een bodemwarmtewisselaar met pijpen die horizontaal liggen op een 
geringe diepte het beter dott dan een met verticaal in de bodem ge
plaatste pijpen. Dit is echtc·r in strijd met praktijkervaringen en 
enkele theoretisch~ beschouwingen in de literatuur (TPDBO). 
fr li~t hier nog duidelijk ePn terrein braak voor verder onderzoek 
naar bodemwarmtewisselaarconfiguraties. wat echter geen onderwerp van 
d0ze studie is. 
Tot slot dient nr~emerkt te worden dat de rijpen onder een relatief 
grotere hoek m~t het maaivPld (rlP dieper g~legen pijpen dus) weer een 
hc1an 1~rij~Pr rol spelen als horizont3le grondwaterstroming in de be
schouwin~en betrnl<ken wordt. Dit gebeurt in hoofdstuk 5. 
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3.3: Het toerental van de compressor van de warmtepomp 

In eerder onderzoPk binnen de vakgroep is bij de bestudering van 
warmtepompsystem~n gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het toeren
tal van de compressor als stuurgrootheid te gebruiken (STIH3). 
De invloed van het toerental Nk op de werking van de warmtepomp is in 
de literatuur uitvoerig beschreven (zie b.v. SLE83). 
Een toename van ~K veroorzaakt: 
- Een lager volumetrisch rendement van de compressor, vanwege groterP 

stromingsweerstanden etc. 
-Een grotere massastroom Freon door de warmtepomp, en dus wordt: 

- meer warmte onttrokken aan het secundaire medium bij de verdamper 
(T2 lager bij gelijke Tl). 

- meer warmte afgeleverd aan het secundair~ medium bjj de condensor 
(T4 hoger bij gelijke T3) 

Deze laatste twee punten zorgen ervoor dat het drukverschil over d~ 
compressor toeneemt, waardoor !let volumetrisch rendement ook afneemt. 
Als gevolg van dit dubbele effect stijgt het geconsumeerde vermogen 
van de warmtepomp sneller dan het afgeleverde vermogen, waardoor hel 
warmtepomprendement afneemt. 
Dit alles wordt geïllustreerd in fig. 3.3: 

-·.Lx 

f ~ -T4 

c•c> ~ Tl 

-"'1 

_T2 
-l.v 

Nk~ 

' ' '} ' Qk 
' ' .... 

(W) .... Qv "' ....... 

Fig. 3.3: Het gedrHg van een warmtepo~p bij variabel toerental. 
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Het het model van Je basisconfiguratie zijn simulaties uitgevoerd 
waarbij het toerental gevarieerd is tussen 400 en 1400 toeren per 
minuut (rpm). In de referentiesituatie bedraagt ~K 1000 rpm. 
Oe simulaties vinden plaats over een periode van 3 maanden (januari
maart). Gezien het feit dat er niets aan d~ configuratie of de para
meters van de component met het beste geheugen uit het systeem, nl. 
de bodemwarmtewisselaar, verandert is deze periode lang geno~g om 
een indruk te krijgen van de effecten op langere termijn van een be
paald toerental. 
In onderstaande grafieken worden de effecten op de relevante systeem
grootheden weergegeven. 

8 
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Nk (min-1, 

Fig. '3. 4: Het gasverbruik als functie 'van het -toerental. 
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Fig. 3.5: Bedrijfstijd van de warmtepomp, en netto-opbrengst van 
<ie· bodemwarmtewisselaar als functie van het toerental. 
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Uit fig. 3.4 valt af te lezen: 
Naarmate !\Tk. tóeneemt consumeert de warmtepomp meer energie, maar le
vert ook.meer warmte af zodat minder bijstook benodigd is. 

- Er is een minimum in het totale gasverbruik IQgas,tot bij een toeren
tal tussen 850 en 900 rpm. 

- De resultatc·n voor Nk = 1000 (de waarde uit de refer·entiesimulatie) 
zijn echter slechts 0.5 % slechter wat betreft gasverbruik. 

Verder valt op te merken (niet in grafiekvorm) 
- i!('t toerental heeft geen invloed op de warmtestromen die, anders dan 

vi.a de pijpen, het grondvolume inkomen of verlaten. 
- Het verschil in de energieinhoud van het grondvolume voor en na de 

3 maanden neemt af bij stijgend toerental. 
- Bij stijgend toerental wordt de grond met koeler water doortroomd, 

wat samenhangt met het vermelde efftct van het toerental op T2. 
- Er wordt dan echter minder warmte aan de bodem onttrokken via de pij

pen, wat niet zo verwonderlijk is als men bedenkt dat de bedrijfstijd 
van de warmtepomp dan ook korter is (zie fig. 3.5). 

Fig. 3.6 geeft de karakteristieken van de warmtepomp. Het afgeleverde 
vermogen stijgt en ~wp daalt met het toerental. 

De resultaten in het voorafgaande hebben in zoverre beperkte geldigheid 
dat ze geen dynamisch karakter hebben, terwijl het toerental zich bij 
uitstek leent voor een dynamische sturing (zie STI83). Veel warmt~pom
pen zijn immers uitgevoerd met een twee of meerstandenschakeling. 
Er zijn een tweetal simulaties uitgevoerd waarbij van de mogelijkheid 
van ten twePstandenreg~ling gebruik is gemaakt. AJs criterium ter be
paling van lwt toerental wordt het gevraagde vermogen genomen. 
Een grensniveau in het ~evraagde vermogen bepaalt het toerental. 
Gekoz~n is in deze simulaties voor: 
1) als Qd < 25 kW dan Nk 700, anders Nk = 1000 rpm. 

-
2) als Qd < 22 kW dan Nk = 700, anaers Nk 1000 rpm. 
Tabel 3.3 geeft de belangrijkste resultaten, vergeleken met de refe
rentiesimulatie; over 3 maanden. 

grootheid 
1) 

lQgas,wp (10@ 10 J) 10.574 
IQgas,aux (10@10 J) 1. 263 
IQgrond (10@10 J) 62.873 
I bedtijd (uur) 1708.6 
~ wp (-) 1.48 

IQgas. tot (I 0@ I 0 J) 11.837 

conditie 
2) 

10. 778 
1. 12 5 

62.962 
1649.6 
t~46 

11.903 

Referentie 
ll. 165 

1. 121 
63.324 
1463.0 
_l_._4l 
l2.2R6 

Tabel 3.3: Resultaten dynamische sturing toerental. 

Uit tabel 3.3 blijkt dat door het toerental op de warmtevraag af te 
stemmen bij goPde keuze van het schakelpunt een besparing van 4 % 
haalbaar is. De reductie in het gasverbruik wordt verkregen doordat 
de warmtepomp met een gemiddeld hoger rendement draait. De installa
tie is als gevolg van het bedrijven op een gemiddeld lager toerental 
wel langer in bedrijf, en onttrekt ook meer warmte aan de bodem. 



48 -

Conclusies uit deze paragraaf 
Wanneer het toerental een waarde aan kan nemen, geldt: 
- Het toerental heeft weinig invloed op de prestaties van het sys

t~em weergegeven door het totale gasverbruik IQgas,tot, mits Nk 
niet te laag is. Binnen het bereik 400 < Nk < 1400 z.ijn de verschil
len in h~t gasverbruik maximaal 20 %. 

- Bij het bedrijven van de warmtepomp op een hoger toerental raakt 
de bod~m relatief mind~r uitgeput. Dit moet op langere termijn 
vruchten kunnen afwerpen. 

- Bij een hoger toerental wordt de bodemwarmtewisselaar met koudt,re 
vloeistof doorstroomd, zodat per tijdseenheid meer warmte opgeno
men wordt, en de warmtepomp in totaal minder lang in bedrijf is. 
Deze kortere bedrijfstijd kan voordelig zijn als er nog een andere 
'~armtebron in het systeem aanwezig is, b.v.zonnecollectoren. In een 
situatie met zowel warmtevraag als zonne-aanhod is het wellicht 
energetisch voordeliger de warmtepomp met een hoog toerental en met 
dt door de collectoren ingevangen zonnewarmte aan de vraag te laten 
voldoen. Door de relatief korte bedrijfstijd blijft er dan nog tijd 
over om de bodem met collectorwarmte bij te laden. 

Voor een meerstandensturing van het toerental geldt : 
- Er is, uiteraarè afhankelijk van de standen en de stuurstrategie, 

hiermee direkt een hesparing in het totale gasverbruik te verkrij
gen die "de moeite waard " is. 

3. 5: Conclusies 

Uit de voorafgaande paragrafen Zl.Jn conclusies te trekken omtrent de 
gevoeligheid van het systeem (meer precies: de basisconfiguratie) 
voor variaties in enkele debieten en het toerental van de compressor. 
Samenvattend kan gesteld worden: 
De invloed van het totale debiet door de bodemwarmtewisselaar Fg op 
de belangrijkste systeemgrooteeden is te klein om er een ingewikkelde 
stuurstrategie voor te gaan ontwikkelen. Er is geen reden om van de 
constante waarde Fg = 1.8 kg/s af te wijken. 
Het debiet per krans van pijpen hiedt op langere termijn interessan
te perspectieven als stuurgrootheid~. Afhankelijk van het seizoen kan 
men denken aan: Een snellere doorstroming van de ondiepere pijpen om 
de via de buitenlucht binnenlekkende energie in de bodem op te pikken, 
of bij warmteinbreng, een snellere doorstroming van de diepste pijpen 
om zo goed mogelijk een bolvormig opslagvolume te creeren. 
Het toerental van de compressor als stuurgrootheid levert, bij een 
dynamische sturing, direkt interessante besparingen op. Dit is con
sistent met resultaten uit STI83. 
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. 
HOOFDSTUK 4: BESTUDERING VAN CONFIGURATIES MET ZONNEWARMTEINBREN~ 

4. 1 : Inleiding 

In dit hoofdst~~ worden simulaties verricht met de uitg~breide confi
guratie uit par. 2.1. De zonnecollectoren in deze configuratie vormen 
~en ~xtra warmtebron voor de warmtepomp, en kunnen bovendien gebruikt 
worden om de bodem bij te laden. 
De bedijfsmogelijkheden van het systt~m wordt:!n in de volgende paragraaf 
nader uitgP.wPrkt. De daarbij gevolgde aanpak met als doel het systeem 
zo goed mogelijk te laten functioneren verdient hier nog ~nige toc
lichtinf5. 

In het algemeen zijn er twee mogelijkheden om tot optimaal bedrij
ven van een systeem te komen: 
I) Door successieve aanpassing van stuurgrootheden kan men na verloop 
van tijd tot een optimale instelling komen. 
2) Met dynamisch programmeren vindt men (als optimalisatiemodel en 
converg~ntie goed ziin ) ineens de optimale instelling van de stuur
grootheden over een bepaald tijdvak. 
De aanpak in dit hoofdstuk zweeft tussen l) en 2) in. 
Er wordt gebruik gemaakt van enkele resultaten uit de dynamisch op
timale sturing over 24 uur van een collector-warmtepompsysteem zonder 
bodemwarmtewisselaar (STI83). Bovendien wordt momentaan (in het model 
wil dit zeggen: per tijdstap) onderzocht welke bedrijfsvorm uit een 
beperkte klasse d~ beste is, met andere woorden: getracht wordt de 
momentaan optimale sturing te benaderen. 

la hoofdstuk 3 is reeds melding gemaakt van eerdere resultaten 
b~haald met dynamisch optimaliseren van warmt~opslag in de bodem. 
In datzelfde hoofdstuk zijn ook twee vrij interessante stuurgroot
heden gevonden, nl. het debiet per krans van pijpen, en het toerental 
van de compressor. Van dit alles wordt in dit hoofdstuk geen gebruik 
gemaakt. Met nadruk zij hier gest~ld dat de koppeling van de korte
term]jn dynamisch optimale sturing met de sturingen van lange-termijn
opslag in de bodem een zeer belangrijke optie voor verder onderzoek 
is. 

4.2: Methode 

Álvorens de bedrijf~vormen te bespreken worden eerst de twee volgen
de configuraties gedefinieerd (zie fig. 4.1 en 4.2). 
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WARMTE 

POMP 

KT 

OPSLAG 

Fig. 4.1: Configuratie l, met een korte-termijn opslagvat. 

BODEM WARMTE 

WARMTE POMP 

WISSELAAR 

Fig;. 4.2: Configuratie 2, zonder korte-termijn opslagvat. 

liet verschil in deze twee configuraties zit voornamelijk in de aan/ 
uit-sturing van de warmtepomp, die verderop besproken wordt. 
De in dit ondPrzoek beschouwde bedrijfsvormen zijn: 

Hedrijfsvorm 1: Zuiver collectorbedrijf. 
Deze bedrijfsvorm wordt alleen beschouwd in configuratie l en is weer-

gegeven in fig. 4.3. 
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KT 

OP SLAG 

Fd 

Fig. 4.3: bedrijfsvorm 1: zuiver collectorbedrijf. 

De collector wordt aangestroomd met vlo~istof uit de bodem van het vat, 
E:n levert het verwarmde water in het vat terug. Het debiet Fe door de 
collector is vastgesteld op l.R kg/s. 
l~t aan het vat geleverde vermogen bedraagt: 

Qc = Yw·Fc(Toc-Tic) (4.1) 

We definieren nu bet bespaarde vermogen van een bedrijfsvorm als 
het gasverbruik van de bijstookinstallatie indien deze zou moeten 
leveren wat nu netto door collector of warmtepomp gelew•rd wordt. 
Dan geldt: 

BVl Qc/1)cv = Qc/0.8 

.Bedri j fsvorm 2: Collector-warmtepompbedrijf. 
Dez~ bedrijfsvorm is weergegeven in fig. 4.4. 

WARMTE KT 

POMP OPSLAG 

Fd 

Fi.g. 4. 4: Bedrij fsvorm 2: Collector-warmtepompbedrij f. 

(4.2) 
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De collector levert warmte aan de warmtepomp, die op zijn beurt weer 
het vat opwarmt. Dl. ingangst1~mperatuur van de condensor is daarbij 
gelijk aan de bodemtemperatuur van het vat. 
De instelling van de debieten, Fe= Fv = 1.8 kg/sen Fk =1 kg/s, cor
r~spondeert met de optimale waarden uit STI83 voor deze bedrijfsvorm. 

In ~en van de simulaties met configuratie l wordt een extra vrij
heidsgraad aan het systeem toegevoegd door het de mogelijkheid te ge
ven de condensor na te verwarmen met water uit de collector, indien 
dit hoger in temperatuur is dan de bodemtemperatuur van het vat. De 
stuurstratt=gi~;; is weergegeven in fig. 4.5. Naverwarming van de conden
sor is energetisch voordelig als het opslagvat vrij koud is en de col
lectortemperatuur hoog (STI83). 

2 
1.8r------------------~ 

Fv (kg/s) 

1 
bedrij fsvollll 2 met Fv-sturinq bedr. 

VOllll 
1 

0._ ____________________________ _. ____ ~ 

Tbv 40 

Fig. 4.5: DP stuurstrategie voornaverwarming van de condensor. 

Het bespaarde vermogen bedraagt: 

BV2 = Qwp/~cv- Qgas,wp (4.3) 

Deze bedrijfsvorm heeft in die zin consequenties voor het model dat 
hier relatie (2.12) voor de warmtepomp meegátereerd wordt, vwenals in 
een va: de simulaties de stuurstrategie zoals die in fig. L.S ge
schel st is. 

Bedrijfsvorm 3: Bodemwarmtewisselaar-warmtepompbedrijf. 
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Fig. 4.6: Bedrijfsvorm 3: bodemwarmtewisselaar-warmtepompbedrijf. 

Deze bedrijfsvorm (zie fig. 4.6) is identiek aan de basisconfiguratie, 
met rijen verstande dat in configuratie l de ingangstemperatuur T3 van 
de condensor niet gelijk is aan de retourtemperatuur van de verwarning, 
maar aan de bodemtemperatuur van het vat. Voor het bespaarde verrnagem 
geldt: 

RV3 = Qwp~v - Qgas,wp (4.4) 

Reërijfsvorm 4: Bijladen van de bodem~ 

- Fg 

BODEM 

WARMTE 

WISSELAAR 

Fig. 4.7: Bedrijfsvorm 4: Bijlad~n van de bodem. 
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In deze bedrijfsvorm is de warmtepomp uitgeschakeld en levert de col
lector direkt warmte aan de bodrnm, met een debiet Fe = Fg = 1.8; 
Modeltechnisch houdt deze bedrijfsvorm in dat de quasi-stationaire 
waarden van in- en uitgangstemperatuur van collector en bodem direkt uit 
(2.4) ~n (2.12) op te lossen zijn. 
In deze bedrijfsvorm kunnen we niet spreken van een direkt bespaard 
vermogen. Wel is het hijlaadvermogen Qbij te berekenen: 

Qbij = Qc = Qin-Qex = yw Fg (Tig-Tog) (4.5) 

De procedure in het model is bij configuratie 1 als volgt (zie fig. 
4.R). 

J 
volgende tijdstap 

.L 
bepaal Qd, Td., IQvat 

.I 
IQvat <1.5 ·1010J of 

IQvat<. max (1.5 ·1010J, nee 

vvat·rwY-wTd.> 

ja 
'i 

reken 1, 2 en 3 door 

en bepaal BVInax 

:L '" 
BVmax>O 

nee ~Qbij > 0 ~ _j 

ja ja 

' ,lt 

verreken bedrij fsvonn :ver.tèken bedr • 

net EMnax net vat . vonn4mat' ~ 

j, 
als Qd > 0 : verreken 

" \i .;r, 

gebruiker net vat 
J; 

reken grond door 

Fig. 4.8: Stroomschema van het computermodel in configuratie 1. 
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Per tijdstap (van 1 uur) wordt de warmtepomp (e.g. de collector) aan/ 
uit gestuurd met als criterium de warmteinhoud van het vat. De keuze 
van dit critenurn vormt een van de verschilpunten tussen de twee simu
laties die met configuratiel uitgevoerd zijn. 
Als aan het criterium dat het vat bijgeladen kan worden voldaan is 
wordt uit bedrijfsvorm l t/m 3 die hedrijfsvorm gekoz~n die het groot
ste bespaarde vermogen levert. 
Als niet aan het vatcriterium voldaan is, of als met geen van de drie 
bedrijfsvormen een besparing te behalen is, wordt bedrijfsvorm 4 door
gerekend. Indien Qbjj <= 0 is , worden alle componenten aan de warm
tepompzijde van het vat uitgeschakeld. 
Vervolgens onttrekt de gebruiker zonodig de vloeistof met de gewenste 
temperatuur uit het vat. Indien nodig wordt bijgestookt, en teaslotte 
wordt de retourvloeistof van het verwarmingssysteem weer aan het vat 
toegevoerd. 

De proc~dure bij configurati~ 2 verschilt in slechts twee opzichten 
van de hierboven vermelde. 
1) Bedrijfs•orn 1 wordt niet toegelaten. 
2) De warmtepomp wordt per tijdstap gestuurd door de ~rmtevraag, 

evenals in de basisconfiguratie (zie fig. 2.13). Het debiet door 
de oondensor is steeds gelijk aan het vraagdebiet. 

4.3: Resultaten 

In deze raragraaf worden de resultaten beschreven van een drietal si
mulaties over 1 jaar (1 april-31 maart) met configuratie 1 en 2. 
De condities zijn: 
Simulatie la: Confi~u>:"atie 1 met als schakelstrategie: liet vat wordt 
bijgeladen door collector of warmtepomp als de energieinhoud van het 
vat tot onder 1.5@9 J gedaald is, wat neerkomt op een gemiddelde vat
temperatuur onder 45 •c. Voorts wordt voor het debiet door de ve.rdamper 
de in de vorige paragraaf uiteengez~tte stuurstrategie toegepast, 
volgens fig. 4.5. 
Simulatie 1b: Configuratie 1 met als schakelstrategie: Het vat wordt 
bijgelad~n als de vatinhoud kleiner is dan het maximum van 1.5@9 Jen 
Vvat*Pw*Yw*Td. Desturing van collector of warmtepomp wordt in dit geval 
dus momentaan gerelateerd aan de gevraagde temperatuur. ~averwarming 
van de condensor wordt niet toegepast. 
Simulatie 2: Configuratie 2, als beschreven in par. 4.2. 

Tabel 4.1 geeft de totale warmtestrom•• en bedrijfstijden na 1 jaar 
voor de drie simulaties, voorzover mogelijk geconfronteerd met resul
taten van de referentiesimulatie. Hierbij dient wel aangetekend te wor
deb dat deze laatste plaatsvindt over het interval 1 januari- 31 decem
ber. 



simulatie la 
IQa (10@10 J) -5.51 
IQlekin -6.45 
IQc 22.36 
IQc(wp) 2.97 
IQc(g) 19.39 
IQex-IQin(wp) J l. 56 
IQin-IQex 7.RO 
IQgas, w~ 21.47 
IQwp 30.85 
IQgas,aux 3.21 
IQd 33.41 
IQgrond 71.36 

4IQgrond l. 53 
IT2 (uur) 399 
IT3 2041 
IT4 3712 
lTS 260H 

- 56-

1b 
-5.33 
-6.38 
22.36 

2.90 
19.46 
12.09 
7.36 

22.24 
31.84 
2.01 

33.41 
71.03 
l. 20 

390 
2135 
3740 
2495 

2 
-3.93 
-3.99 

17.74 
2.60 

15.14 
12.22 
2.90 

22.74 
31.99 
I .80 

33.41 
68.34 
-1.50 

395 
2180.9 
3013 

130 

ref 
2.98 
1. 388 

14.08 

21.98 
31.00 
2.39 

32.92 
63.03 
-9.69 

2854.9 

3114 

toelichting (wp) = bestemd voor warmtepomp, (g) = bestemd voor 
bodemwarmtewisselaar, AIQgrond = IQgrond(na 1 jaar)-IQgrond(O), 
ITi = bedrijfstijd van bedrijfsvorm i en i = 5 betekPnt dat alle 
componenten aan de warmtepompzijde van het vat uitgeschakeld zijn. 

Tabel 4.1: Simulatieresultaten na een jaar. 

Uit deze tabel valt op te merken dat er zeer weinig verschil is tussen 
de simulaties la en lb, behalve wat betreft de benodigde bijstook
energie. BlijkbaRr zorgt het criterium in 1b er beter voor dat op de 
momentane warmtebehoefte ingespeeld wordt. 
Opvallend is ook h~t geringe verschil tussen alle vier de simulaties, 
voor wat betreft het totale gasverbruik (< 2 %). 
Tevens blijkt dat bedrijfsvorm 1 in deze uitvoering van het systeem 
niet voorkomt. Dit hangt nauw samen met de dimensionering van het ver
warmingssysteem (max. aanvoer- en retourtemperaturen: 70 en 5o•c), 
waardoor de retourtemperatuur Trv steeds vrij hoog is, en er geen 
koude temperaturen in de bodem van het vat voorkomen om een behoor
lijke collectoropbrengst in deze bedrijfsvorm te leveren. 
Hiermee hangt direkt het feit samen, dat in simulatie la de geïmple
menteerde Fv-sturing slechts é~n van de 399 bedrijfsuren een waarde 
ongelijk aan l.H kg/s aanneemt. 

In de nu volgende grafieken staan de warmtestromen als functi~ van 
de tijd uitgezet. Omdat de resultaten tussen simulatie la en lb zo 
weinig verschinen, worden slechts la en 2 met elkaar vergeleken. 
Fig. 4.9 geeft de energiestromen bij de bodemwarmtewisselaar aan. 
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sim. la 

t 20 

IQin-IQex 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 
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t (jaar)-. 

Fig. 4.9a en h: De warmt•2stromen in rle bodem, voor simulaties la en 2. 

fig. 4.1~ geeft d~ warmtcstro~pn rondom de warmtepomp aan. 
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IQwp 

IQex-IQin(wp) 
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Fig. 4.IC!é! •-'n h: De warmt<stromPn rondom de warmtepomp, vuur la -=n 2. 
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Hieruit valt op dat zowel bij configuratie 1 als 2 na een jaar de 
energieinhoud van het grondvolume weer nagenoeg op het oorspronkelijke 
niveau is teruggekeerd. In beide configuraties heeft zich dus reeds 
na een jaar een periodiek stationaire situatie ingesteld. Dit in te
genstelling tot de referentiesimulatie, waar de energieinhoud van de 
bodem in de loop der jaren afneemt. tot zich na 3 tot 6 jaren een pe
riodiek stationaire ~ituatie heeft ingesteld (zie fig. 2.18}. 

Het ger1nge verschil in het totale gasverbruik tussen de simula
ties met zonnewarmteinbreng enerzijds en de referentiesimulatie ander
zijds is m.b.v. fig. 4.9a en b nu ook enigszins duidelijker: Vrijwel 
alle door de collector ingevanRen zonnewarmte wordt gebruikt om de 
bodem op te laden (zie tabel 4.2). Globaal verdwijnt er dan een 
kwart van de ingebrachte warmte naar de buitenlucht, en een kwart 
naar de omringende bodem. De resterend~ helft heeft ervoor gezorgd 
dat de bodem ongeveer net zo veel warmte bevat als aan het begin. 
Het verschil tussen configuraties met en zonder warmteinbreng zal dus 
pas zijn vruchten af gaan werpen in de volgende jaren. In de referen
ti.esimulatiP stijgt dan het totale gasverbruik (weliswaar slechts met 
enkele procenten) vanwege de kouder wordende bodem, terwijl bij warm
teinbreng het gasverbruik globaal hetzelfde zal blijven. 

Tabel 4.2 geoft aan waar de ingevangen zonnewarmte blijft in de drie 
simulaties. 

% 
IQc(wp) 
IQc(g) 

la 
13.3 
8ó.7 

simulatie 
lb 

13.0 
87.0 

2 
14.7 
85.3 

Tabel 4.2: De bestemming van de ingevangen zonnewarmte in %. 

Een en ander is ook uit te drukken in de bedrijfstijden van de ver
schillende bedrijfsvormen zoals in tabel 4.1 weergegeven. 
In configuratie l wordt 43 % van de tijd de bodem hijgeladen mE>t de 
collector, terwijl dit in configuratie 2 slechts 34% van de tijd 
gebeurt. Dit hangt direkt samen met de stuurstrategie en de model
lering ervan. In configuratie 2 wordt de warmtepomp zelfs bij een 
kleine warmtevraag gedurende (een fractie van ) een tijdstap bedreven, 
en is h~t systeem in die tijdstap niet te gebruiken voor warmtein
breng. Bij configuratie I wordt bij een kleine vraag pas de warmte
pomp ingeschakeld als het vat voldoende leeg is, en is het systeem 
veel meer tijdstappen voor warmteinhreng, of is geheel uitgeschakeld. 

Fig. 4.11 geeft tenslotte het gedrag van configuratie lb en 2 weer op 
de tijdschaal van een dag. Gekozen is voor een winterdag met een beet
je zonneschijn, en voor een presentatie in vermogens. 
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Fig. 4.11: Het gedrag van configuratie lb en 2 op een winterdag. 

In configuratie lb is duidelijk het opspaareffect van het vat waar 
te nemen. Er is slechts sprake van ~en buffering op een tijdschaal 
van enkele uren, en niet van een halve dag. 
liet feit dat in de zesdé tijdstap vamvege het vatcriterium het vat 
niet hijgeladen wordt. wreekt zich in de daaropvolgende uren, waar 
de warmteromp dP vrAag niet meer kan bijb~nen en bijstoken noodzake
l ijk is. 

2 
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In configuratie 2 is de warmtepomp elk uur van de dag (een fracti~) 
in bedrijf, rond het middaguur profiterend van het beetje zonneschijn. 
Dankzij htt feit dat de bodem t.o.v. de referentiesituatie bijgeladen 
is, levert de warmtepomp vanwege de hogere verdampingstemperatuur een 
iets groter vPrmogen. waardoor in enkele tijdstappen waarin de vraag 
de 30 k\.J overschrijdt toch geen bijs!Dok benodigd is. 

4.4: Conclusies 

De drie jaarsimulaties uit de vorige paragraaf vormen een vluchtige 
verkenning in het terrein van de ontelbare mogelijke stuurstrategieen 
diP d~ uitgebreide configuratie met zich meebrengt. Toch kunnen reeds 
enkele belangrijke conclusies getrokken worden. 
- In ell van de drie simulaties levert het collectoroppervlak van 

100m2 voldoende zonnewarmte aan het systeem om de energieinhoud van 
de bodem nagenoeg gelijk te maken aan die aan het begin. Er is dus 
onmiddellijk een periodiek stationair evenwicht ontstaan, dit in 
tegenstelling tot de referentiesituatie, waar de bodem langzaam 
uitput tot zich na 3 tot 6 jaar een evenwicht instelt. 

- !let gasverbruik verschilt minder dan 2 % met de referentiesimulatie 
terwijl de ingangstemperaturen aan de verdamperzijde van de warmte
pomp gemiddeld hoger ziin. Dit wordt veroorzaakt door een niet op
timale benutting van de warmtepomp (o.m. ten gevolge van de sturing 
met de energieinhoud van het vat als criterium. 

- Oe functie van het korte-termijn opslagvat is bij de gehanteerde 
stuurstrategieen niet geheel duidelijk. 

- Het verwarmingssysteem zorgt er met zijn relatief hoge retourtem
peraturen voor dat er een aantal bedrijfsmogelijkheden (bedrijfs
vorm 1, Fv-sturing bii bedrijfsvorm 2) niet of nauwelijks gebruikt 
wordt. 

- Het ontbreken van een isolatielaag aan de bovenzijde van de bodem
warmtewisselaar zorgt ervoor dat circa 25 % van de ingebrachte zon
newarmte naar de buitenlucht weglekt. 

- Er zal met behulp van een meer doordachte stuurstrategie nog hetl 
wat van het totale gasverbruik afgeknabbeld dienen te worden willen 
de extra investeringen die collectoren en opslagvat met zich mee
brengen zich binnen een redelijke tijd terugverdienen. 
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HOQFDSTUK 5: DE l~VLOED VAN GRONDWATERSTROMING OP DE 
PRESTATIES VAN EEN BODENWARNTEWISSELAAR 

5.1: Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het effect van horizontale grondwaterstroming 
oo de prestaties van een bodemwarmtewisselaar quantitatief bestu
deerd. Dit effect is in het elders in dit verslag gehant~erde model 
van de bodemwarmtewisselaar niet verdisconteerd. 
In de literatuur over bodemwarmtewisselaars wordt dit effect spora
disch behandeld. Van der Star geeft in zijn verslag (STA82) welis
waar resultaten voor een pijp verticaal in de bodem, maar daarvoor 
gelden de r~cds in par. 2.4.2 genoemde bepPrkingen. Een artikel van 
van den Brink en Hoogendoorn behandelt het effect in meer algemene 
zin: hierin wordt niE:>t alleen gek~ken naar horizontale grondwater
stroming, maar wordt het hele, door temperatuursverschillen gein~u
ceerde, convectieve warmtetransport beschouwd (HRI83). In de in dat 
artikel beschouwde warmte-opslag in de bodem treden echter relatief 
grote temperatuursverschillen op, w~ardoor het vrije convectieve 
warmtetransport een veel grotere rol speelt dan de geforceerde con
vectie van horizontale grondwaterstroming. Daarom wordt door de au-

~ teurs het taatstgenoemde effect verwaarloosd. 
In de bodem rondom de hier beschouwde EKO-bodemwarmtewiss~laar zijn 
de temperatuurverschillen relatief klein, waardoor vrije convectie 
een veel minder prominentP rol speelt, en het effect van grondwater
stroming niet verwaarloosd kan worden als de grondwatersnelheid een 
bepaalde waarde overschrijdt. 
Dit alles leidt tot de wens om het effect van grondwaterstroming 
quantitatief af te schatten. In de nu volgende paragrafen wordt, zo
wel voor warmteonttrekking als - inbreng, bekeken wat het effect is 
van horizontale grondwaterstroming op verschillende configuraties van 
verticaal in de hodem geplaatste pijpen. 

5.2: Nethode 

Gezien het feit dat in de tot nu toe beschouwde configuratie van de 
bodemwarmtewisselaar de 21 pijpen de grondwaterstroming onder zeer 
verschillende hoekt?n "zien", wat een modelaanpak in drie dimensies 
nodig zou maken (zie fig. S.l), is gekozen voor een vereenvoudigde 
aanpak. 
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snelheid Vw 

Fig. 5.1: Author's impression van het probleem in de EKO-configu
ratie. 

In het nu volgende wordt steeds een configuratie beschouwd met pij
pen verticaal in de bodem (zie fig. 5.2). 

pijp 

Fig. 5.2: De doorgerekende configuratie. 

Warmtegeleiding in de bodem wordt in 3 dimensies doorgerekend in een 
cartesisch coordinatenstelsel. De grondwaterstroming, met snelheid 
Vw, is parallel aan een van de coordinaatassen gericht. 
Oe differentiaalvergelijking die het systeem beschrijft ziet er dan 
zo uit: 

( 5. 1) 
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. 
Er wordt gebruik gemaakt van een conventioneel Euler-expliciet dis-
cretisatieschema, met een convectieterm veroorzaakt doo"r de grond
waterstroming: (T[i,j,k] = T[(i-0.5)* óx,(j-0.5)* óy,(k-0.5)* Óz)) 

T(i,j,k) = geleidingstenren + evt. brontenn van ( ) 
ót V 5.2 

pijp+ t;X" PwYw w (T(i-l,j,k)-T(i,j,k)) 

met als randvoorwaarden: 
PgYg 

x = 0 en x = xmax : geen warmtegeleiding. Dit is toelaatbaar als 
het rooster groot is ten opzichte van de af
standen die warmtegeleiding en grondwater af
leggen in de tijdsduur waarover gesimuleerd 
wordt. 

y 0 en y yrnax geen warmtegeleiding. Er wordt symmetrie ver
ondersteld t.o.v. de vlakken y = 0 en y = 
ymax, de beschouwde pijpconfiguratie is daar
mee een scherm van pijpen in de y-richting op 
~en ond~rlingc afstand D = 2*ymax. 

z = 0 T = Ta. 
z = zmax T = Toneindig = 10 ~C. 

Als beginvoorwaarde geldt het periodiek stationaire temperatuurpro
fiel in de ongestoorde bodem op 1 januari (bij warmteonttrekking) of 
1 april (bij warmteinbreng). 
Parameters van bodem en pijp zijn gelijk aan de in par. 2.3 vermelde 
waarden. Gekozen is voor een tijdstap van 6 uur, hetge~n consequen
ties heeft voor d~ stapgrootten in het rooster van de bodem (zie 
Appendix A ). Omdat het de bedoeling is de pijpafstand D te varieren 
is het belangrijk in de y-richting fijn te discretiseren. De keuze 
4 x = 2 m en ó?. = 2 m heeft tot gevolg dat .A y > 0. 2 m om aan het 
stabiliteitscriterium van het discretisatieschema te voldoen. 

5.3: Warmteonttrekking 

Er zijn simulaties uitgevoerd over een periode van 3 maanden (januari
maart), met een constante ingangstempèratuur 0 C van de pijp, voor 
verschillende waarden van Vw en D, binnen het bereik 0 < Vw < 2@-6 m/s 
en 1 < D < 8 m. Tevens is een schatting verkregen voor het geval van 
een oneindig grote grondwatersnelheid door uit te gaan van een onge
stoorde bodemtemperatuur ter plaatse van de pijp (met andere woorden: 
er wordt verondersteld dat de bodem rondom de pijp instantaan ver
verst wordt met water uit gede~lten van de bodem waar het ongestoor
de bodemtemperatuurprofiel aanwezig is. Dit is uiteraard alleen nume
riek 5~teressant; in werkelijkheid gaan als Vw groot wordt ook effec
ten als visceuze dissipatie een rol meespelen, en gaat (5.1) er "moei
lijkt~r" uitzien. 

De volgende grafieken geven de bcrek~nde resultaten. Fig. 5.3 
geeft de int~graal ov~r dP. tijd van het aan de bodem onttrokken vermo
gen Q('X als functie van de tijd, bij een aantal waarden van Vw en D. 
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IQex 4 • 

(l09J) 
l>et' 
pijp ., ... 

2 

vw-o, D=l 
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0 20 40 60 80 

_. t (dagen) 

Fig. 5.3: IQex als funCtie van de tijd bij verschillende grond
watersnelheden en pijpafstanden. 

Deze grafiek geeft duidelijk het te verwachten positieve effect van 
t·en stijging van Vw en D op IQex weer. 
In fig. 5.4 is de totale aan de bodem onttrokken energie na 3 maanden 
uitgezet als functie van D met Vw als parameter. 
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Vw=oo 
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IQex 
pe~ pijp 

(10 J) 4 2.10-6 

10-6 

3 

5.10-7 

2.10-7 

2 0 

1 

D (m) ~ 

- -- -~·" "'"""_ .... -.·· -~---
Fig. 5.4: IQex na 3 maanden als functie van D bij verschillende] 

waarden van Vw. 

~ -~· ~~··-· -·- ~. -·. ----- -·--- -- -·~---~-~---~-- ~---------·-·"-- . -
Interessant zijn in deze grafiek de onder- en bovengrens, gevormd door 
Vw = 0 en Vw = 00. Alhoewel aan de laatste, zoals hiervoor al gesteld 
werd, enige "maar"s kleven, valt toch op dat de grootte van het effect 
van grondwaterstroming maximaal een factor 3 bedraagt bij de kleinste 
pijpafstand. In het meest realistische gebied van grondwatersnelheden 
(0 < Vw < 5@-7 m/s) zijn de onderlinge verschillen klein, in de orde 
van 5 %. 
Een ander aspect van fig. 5.4 is de rol van de pijpafstand. Om dit te 
bekijken wordt het volgende gedefinieerd: 
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De PlJpen bemerken de invloed van nabuurpijpen pas als de opbrengst 
tot 90 % gedaald is t.o.v. de opbrengst bij D = oo. 
Bij Vw = 0 "zien" dan de pijpen van het scherm elkaar niet op een af
stand 0 > 4m. Deze "onzichtbaarheid" wordt sterker naarmate Vw toe
neemt: als Vw = 2@-6 m/s zien de pijptnelkaar niet op 2 m afstand. 

Omdat eigenlijk een oneindig lang scherm van pijpen in de y-rich
ting op onderlinge afstand D g~simuleerd wordt, is het voor de praktijk 
natuurlijk interessant de opbrengst per meter schermlengte te kennen 
als functie van Vw en D. Fig. 5.5 voorziet in deze behoefte. 

6 

t 5 

IQex 

(109J7m) 
4 2.10-6 

10-6 
3 

5.10-7 

2.10-7 

0 
2 

1 

O--~o--~--~2--~--~.--~--6~~~~ar--

Fig. 5. 5: -rQex:. i1er- metèr .schëin1Te_n_it_ê_n~-.:J:3n-deri" ___ hif ~-~r~~hÜi'~n-
de waarden van Vw en D. 
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Fig. 5.5 vertoont slechts randextrema; zelfs zonder grondwaterstroming 
is de invloed van nabuurpijpen nog zo gering dat het geen kwaad de pij
pen dichter bij elkaar te plaatsen. 

Op djt moment komt de praktijk om de hoek kijken: gegeven ~en be
paalde gewenste energieh~sparing, hoeveel pijpen op welke afstand geven 
dan het beste resultaat, en met welk ruimtebeslag (zo dit een beperking 
is)? Het antwoord op deze vraag is uit fig. 5.5 af te lezen, maar wordt 
in tabel 5.1 nog eens uitgewerkt met een getallenvoorbeeld. Uitgegaan 
wordt van een gewenste opbrengst !Qex over 3 maanden van 5@10 J. Tabel 
5.1 geeft dan het aantal benodigde pijpen en een bepaalde afstand bij 
verschillende grondwatersnelheden. 

Vw [m/s] 0 2@-7 5@-7 1@-6 2@-6 oe 
D = 1 m 24.0 21.7 18.7 15.6 12.0 8.5 

2 16.6 15.4 !4.4 12.6 11. 2 8.5 
4 14.0 13.4 12.6 11.8 10.9 8.5 
8 13. 1 12.6 12. () 11.3 10.5 8.5 

Tabel 5.1: Aantal benodigde pij pen bij een gewenste opbrt:ngst van 
5@10 J. 

De onderlinge beïnvloeding van PlJpen is te relateren aan de beken
de grondeigenschappen. De tijdsduur voor verplaatsing van het warmte
front in de bodem over een afstand L wordt immers gegeven door: 

~ 
t = L /a ( 5. 3) 

De tijd, benodigd voor plJpen om elkaar te "zien", wordt v~rkregen door 
in (5.3) voor L de halve pijpafstand D/2 te substitueren. Dit levert 
voorD= 1, 2, 4 en 8 m E.'n Vw = 0 respectiC;:velijk op: t = 3.9, 15.4, 
61.7 ~n 246.9 dagen. Deze resultaten zijn volledig te rijmen met fig. 
5;4, 
T~nslotte zijn nog een drietal algemene opmerkingen op zijn plaats: 
- Randeffecten zijn in het m,.del nitt opgenomen; de buitenste pijpen 

van het scherm geven in werkelijkheid een hogere opbrengst. 
- Als de grondwatPrsnelheid (hijna) 0 is zal men de pijpen niet in 

een scherm plaatsen. 
en wat betreft de grootte van het rooster: 
- Geverifieerd is dat de randvoorwaarden voor x = 0 en x = xmax geen 

- -- - -' --
beperking vormen bij hoge grondwatersnelheden: zelfs bij Vw = 2@-6 
m/s maakt het voor de opbrengst niets uit als het rooster in de x
richting verlengd wordt. 

5.4: Warmteinbreng 

De doorgerekende situatie bij warmteinbreng verschilt in twee opzich
ten met die uit par. 5.3. 
-De ingangstemperatuur van de pijp is vastgesteld op 20~. 
- Het tijdsinterval waarover gesimuleerd wordt begint steeds op 1 

april, met consequentièS voor de warmteinlek van de buitenlucht naar 
h.::t grondvoluMe. 
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De simulaties vlnden plaats over een periode van 3 maanden (alleen in
breng) of van een jaar (6 maanden inbreng, 6 maanden onttrekking als in 
par. 5.3). Jaarsimulaties worden ook uitgevoerd voor een configuratie 
met twee schermen van pijpen parallel aan elkaar, op een afstand van 
enkele meters en loodrecht op de stroomrichting van het grondwater. 

Bij de simulaties over 3 maanden is de grondwatersnelheid gevari
eerd binnen hetzelfde bereik als in par. 5.3, bij pijpafstanoen van 
2 en 4 m. 
Fig. 5.6 geeft het monotone verloop van de in de bodem ingebrachte 
energie als functie van de tijd. 

1 6 r--~--.-----.,...-----...,..----.----.,.-~ 

IOin-IQex 

(109
J) 

4 

2 

20 40 60 80 

t (dagen) -!I 

..... __ .... 6···-·-
Fig. 5.6: In de bodem geinjeeteerde energie als functie van de 

tijd. 

. . -----Vw =2.10-611Vs . 

5 

4 

~10-6 
~.10-7 

~0.10-7 

~ 
7 

2 4 6 8 

D (m) ~ 

Fig. 5.7: Totale geinjeeteerde energie na 3 maanden. 
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Fig. 5. 7 geeft voor verschillende waarden van Vw en D de totale in de. 
de bodem geinjeeteerde energie na 3 maanden. De informatie in dit 
plaatje is echter niet volledig: er valt niet uit op te maken hoe
veel van de ingebrachte energie nog teruggewonnen kan worden. !lier
mee wordt bij de simulaties over een jaar wel rekening gehouden. 

De jaarsimulaties vinden plaats voor het geval D = 2 m, en bij 
eC'n beperkt aantal waarden van Vw. Fig. 5.8 geeft hiervan de belang
rijkste resultaten. De energie IQgrijp is gedefinieerd als de ener
gieinhoud van het grondvolume in de direkte omgeving van de pijpen, 
binnen een straal van 2 m (= de energie in de bodem in dA buurt van 
de pijp die voor het grijpen ligt). Dit is een maat voor de op korte 
termijn aan de bodem te onttrekken of toe te voeren energie. Dit 
komt ook tot uiting in fig. 5.R. 

Zowel de aan de bodem toegevoerde energie in het eerste halfjaar 
(IQin-IQex) als de onttrokken energie in het tweede halfjaar (IQex
IQin) geven een monotoon verloop als functie van de tijd te zien. 
Indien oe efficiency van de opslag in de bodem gedefinieerd wordt 
als: 

(IQex-IQin(l jaar))/(IQin-IQex(0.5 jaar) (5.4) 

blijkt dat deze daalt naarmate Vw toeneemt. 

Deze conclusie krijgt wat meer relief als de curve van IQgrijp erbij 
betrokken wordt. EPn grotere grondwatersnelheid betekent een st~rke-
re VE·rversing van het grondvolume rondom de pijp. Dit komt tot uiting 
in de lagere waarden voor IQgrijp naarmate Vw stijgt, vooral in het 
eerste halfjaar. Weinig warmte in de direkte omgeving v~n ~e pijp bete
kent ook dat er relatief meer warmte ingebracht kan worden. 
Verder valt op dat er een sterke analogie is tussen de laatste drie 
maanden van warmteonttrekking in fig. 5.8 enerzijds, en fig. 5.3 ander
zijds. Hieruit kan geconcludeerd worden dat warmteinbreng in deze jaar
simulaties betrekkelijk weinig zin heeft gehad, wat ook te zien is aan 
het verloop van IQgrij p. :~a een kleine twee maanden is de bodem in de 
omgeving van de pijp uitgeput: wat er in de voorafgaande 6 maanden aan 
warmte is ingestopt, is dan volledig verbruikt of weggelekt. 

Fig. 5.9a t/m f trachten een en ander met isothermen duidelijk te 
maken. Gegeven is een verticale dwarsdoorsnedevan het rooster evenwij
dig aan de richting van Vw en ter plaatse van de pijp. 
Duidelijk is in deze plaatjes het effect te zien van het wegstromende 
warmte-eiland bij de pijp, en van de warmte-uitwisseling met de bui
tenlucht. 
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Tenslotte worden in de volgende figuren de resultaten gegeven van 
een configuratie met twee schermen van pijpen. De pijpafstand in de y
richting bedraagt hierbij 2 m, Vw = 2@-7 m/s en de afstand tussen de 
schermen is 6 m (zie fig. 5.10). 
Deze configuratie sluit beter aan bij de realiteit van de m~este verti
cale bodemwarmtewisselaars, waarbij doorgaans de pijpen homogeen over 
een rechthoekig of cylindervormig grondvolume verdeeld zijn. 

6m 

Fig. S.iO: Configuratie met twee parallelle rijen ~àlt piJpen. 

De resultaten laten zich samenvatten in fig. 5.11. Fig. 5.12 geeft 
enkele temperatuurprofielen in de bodem. Het blijkt dat in het eerste 
halfjaar er in de achterste rij van pijpen minder energie ingebracht 
kan worden dan in de voorste rij (gezien in de richting van Vw) • 
. Oe in de voorste rij ingebrachte warmte stroomt immers gedeeltelijk 
in de richting van de achterste rij en beïnvloedt daarmee IQgrijp 
van de achterste rij, en daarmee de toe te voeren energie. Dit ver
lies wordt in het tweede halfjaar voor een groot deel goedgemaakt 
doordat er dan uit de achterste rij relatief meer warmte onttrokken 
kan worden. 
Geconcludeerd kan worden dat er in deze configuratie dus netto weinig 
verandert t.o.v. de resultaten met een scherm van pijpen, althans bij 
deze grootte-orde van de grondwatersnelheid. 
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5.5: Conclusies • 

Deze paragraaf dient niet zozeer om de conclusies uit de voorgaande 
paragrafen te herhalen, maar veeleer om een paar algemene vaststel
lingen te doen 
- De in dit hoofdstuk beschreven resultaten hebben alleen betekenis 

voor het geval dat de temperatuurverschillen in de bodem niet al 
te groot zijn (<lo•c), omdat anders vrije convectie een meer pro
minente rol gaat spelen. 

- Binnen het bereik van meest voorkomende grondwatersnelheden (O<Vw 
<5@-7) is het effect van grondwaterstroming op de opbrengst klei
ner dan 5 %. Voor de configuraties uit dit hoofdstuk is het der
halve toelaatbaar dit effect te verwaarlozen. 

- De beïnvloeding van pijpen onderling is merkbaar op een afstand 
die van de grondwatersnelheid afhangt. Bij de meest voorkomende 
waarden van Vw bedraagt deze afstand ongeveer 4 m. 

- Afhankelijk van de ingebracht~ hoeveelheid warmte in het eerste 
(oplaad-) halfjaar speelt grondwaterstroming een positieve of 
een negatieve rol, maar de effecten blijven klein. 

- Opslag van warmte (bij vrij lage temperaturen, zie eerste conclu
sie) is heel goed mogelijk als de grondwatersnelheid globaal on
der 5@-7 m/s blijft, in het bijzonder als door middel van een 
aantal pijprijen achter elkaar nog iets van de met het grond
water weggestroomde warmte teruggewonnen kan worden. 

- De opbrengst IQcx bij 3 maanden warmte-onttrekking (fig. 5.4) 
1 igt in dezelfde orde van grootte al_s IQex-IQin per pijp bij de 
referentiesimulatie, waarbij aangetekend moet worden dat in het 
laatste geval de ingangstemperatuur van de bodemwarmtewisselaar 
gemiddeld lager is dan 0°C. 

- De laatstgenoemde conclusie is van belang als het gaat om een af
schatting te maken van het effect van grondwaterstroming op de 
elders in dit verslag gehanteerde EKO-configuratie van pijpen. 
Van belang aarbij zijn: de onderlinge afstand van de pijpen, en 
het aantal pijpen dat op een horizontaal vlak op een bepaalde 
hoogte in de bodem a~hter elkaar ligt. De onderlinge afstand 
b~draagt gemiddeld zo'n 2 m, en het maximale aantal pijpen ach
ter elkaar is 8. Onder de aanname dat de schuine stand van de 
piipen netto weinig invloed heeft op de opbrengst in het geval 
van grondwaterstroming, kan dan gesteld worden dat het effect 
van het grondwater maximaal in de orde ligt van 5 %, wanneer 
de snelheid ervan de waarde 5@-7 m/s niet overschrijdt. 

- Er blijven echter nog een aantal vragen open: om deze te beant
woorden zijn simtlatles nodig over meerdere jaren, met een meer 
reele warrnteinbreng- en onttrekkingscyclus, en een grotere vari
atie aan configurati~ Dit valt buiten het bestek van dit onder
zoek. 
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HOOFDSTUK 6: CO~CLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

6.1: Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de voorgaan
de hoofdstukken samengevat. 
Vervolgens worden een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek ge
daan. 

6.2: Conclusies 

l) Door een nadere beschouwing van het model van de bodemwarmtewis
selaar en de bijbehorende aannamen is meer inzicht verkregen in 
de kwaliteit van het model. De aanname van rotatiesymmetrie om de 
verticale as veroorzaakt een te hoge opbrengst van de bodemwarmte
wisselaar. Anderzijds levert het rekenen met een constante warm
tedoorgangscoefficient van pijp naar grond, terwijl deze afhan
kelijk is van de bedrijfstijd van de warmtepomp, een te lage op
brengst op. 
Beide effecten zijn van dezelfde grootte-orde en tegengesteld, en 
hebben daarom niet geleid tot een wijziging van het bestaande 
model. Het is hierbij wel belangrijk te bedenken dat de effecten 
verschillend van aard zijn {in het ene geval hangt b.v. de fout 
die gemaakt wordt af van de discretisatietijdstap, in het andere 
geval niet) maar dat beide te corrigeren zijn door aanpassing van 
dezelfde parameter. 

2) De prestaties van een bodemwarmtewisselaar zijn sterk afhankelijk 
van de duty-cycle. Intermitterend bedrijf levert per tijdseenheid 
meer warmte op dan continu bedrijf, afhankelijk van de beschikba
re tijd voor de bodem rondom de pijp om in ~emperatuur te herstel
len. 

3) Het effect van horizontale grondwaterstroming op de prestaties van 
een bodemwarmtewisselaar is verwaarloosbaar {< 5 % positief bij 
alleen warmteonttrekking) bij realistische grondwatersnelheden tot 
5·10@-7 m/s {• 15.8 m/jaar). Dit geldt zowel voor een configuratie 
met verticale pijpen, als (bij benadering) voor de EKO-bodemwarm
tewisselaar. 
Warmte-opslag op een laag temperatuurniveau (< 20vC) is bij deze 
grondwatersnelheden vrij goed mogelijk als de configuratie zo
danig is dat van de bij een pijp ingebrachte warmte een groot 
deel door andere pijpen kan worden teruggewonnen. 

4) In een configuratie met een gasmotorgedreven warmtepomp en een bo
demwarmtewisselaar levert een tweestandenregeling van het toeren
tal van de compressor op basis van het gevraagde vermogen een di
rekte reductie op van het totale gasverbruik. In de hier bestu
deerde situatie werd een reductie van 4 % geconstateerd t.o.v. 
de referentiesimulatie. 
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5) Sturing van net debiet per krans van pijpen in de bodemwarmte
wisselaar levert mogelijkheden op om 's zomers meer van de via 
de buitenlucht het grondvolume binnenlekkende warmte te profi
teren, met als resultaat dat na een jaar de bodem minder uitge-
put is, waardoor het gasverbruik in de daaropvolgende jaren la
ger zal zijn dan in de referentiesituatie. 

6) Beide in deze studie beschouwde configuraties met een warmtepomp, 
een bodemwarmtewisselaar en zonnecollectoren functioneren zodanig 
dat na een jaar de energieinhoud van de bodem nauwelijks veran
deni is. 
Een collectoroppervlak van 100 m2 is derhalve voldoende om reeds 
in het eerste bedrijfsjaar een periodiek stationaire situatie te 
creeren. 

7) Het totale gasverbruik in de configuraties met zonnewarmteinbreng 
verschilt in het eerste jaar minder dan 2 % met de referentiesi
mulatie. De winst met deze configuraties moet dus alleen gezocht 
worden in het bijladen van de bodem, en derhalve in het gasver
bruik in volgende jaren. 

8) In de hier beschouwde configuraties wordt circa 15 % van de col
lectoropbrengst direkt via de warmtepomp aan de gebruiker gele
verd. Het resterende deel wordt gebruikt om de bodem bij te laden. 
Circa 50 % van de bijgeladen warmte verdwijnt in de loop van het 
jaar naar de buitenlucht of de omringende grond. Het rendement 
van de opslag kan aanzienlijk verbeterd worden door een isolatie
laag aan de bovenzijde aan te brengen. 

9) De gehanteerde stuurstrategieen bij configuraties met zonnewarm
teinbreng leveren niet voldoende besparing in het gasverbruik op 
om de extra investeringen in collector en eventueel opslagvat 
lonend te maken. 

6.3: Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In het nu volgende wordt puntsgewijs aangegeven in welke richtingen 
het onderzoek zich zou kunnen voortzetten: 
- Het bekijken van het effect van de stuurgrootheden op lange ter

mijn (jaren). 
Bestudering van de invloed van een variatie in de dimensienering 
van de systeemcomponenten {collectoroppervlak, type collector, 
warmtepomp, aantal pijpen in de bodem). 
Bij zonnewarmteinbreng dient de bodemwarmtewisselaar dan bij voor
keur aan de bovenzijde geisoleerd te zijn. 
Vereenvoudiging van het model van de bodemwarmtewisselaar, en ex
perimentele verificatie ervan. 
Dynamisch optimaliseren van een eenvoudige configuratie met zonne
warmteinbreng over b.v. een jaar. 
Het doen convergeren van de twee sporen in het lange-termijnopslag
project (RIJ85 en dit onderzoek) in een standaard- of basisconfigu
ratie waarin de componenten eenvoudig uitwisselbaar zijn. 
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