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Samenvatting
Olieprijzen staan op een recordhoogte en tijd nog moeite wordt gespaard om in de meest 

onherbergzame plekken fossiele brandstoffen te delven. Dit zet onze maatschappij onder 
druk. Al vele jaren houden mensen, bedrijven en instituten zich bezig met het oplossen van 
het energieprobleem door duurzame en groene oplossingen te zoeken.

Een groot deel van de energie die wij gebruiken is warmte, ongeveer 60GJ wordt in het 
gemiddelde Nederlandse gezin gebruikt om hun woning warm te houden. Hier is  gemiddeld 
1600 m3 aardgas voor nodig, maar dit raakt een keer op. Er wordt hard gewerkt aan 
oplossingen: dieper de aarde in om het gas te vinden of proberen onze warmtevraag op een 
andere manier in de vullen.

Een oplossing om onze warmtevraag groen in te vullen is warmteopslag. Hier houdt onder 
andere de unit Efficiency & Infrastructure van het Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN) zich mee bezig. 

Warmteopslag slaat een overschot aan zonnewarmte op om deze later te gebruiken waneer 
de zon niet genoeg energie levert om onze woningen te verwarmen. In het specifiek is het ECN 
bezig met het ontwikkelen van een thermo-chemische seizoensopslag, waar warmte wordt 
opgeslagen in een scheikundige reactie. Als zout gehydreerd wordt, laat het warmte vrij, deze 
warmte kan gebruikt worden om woningen te verwarmen. Als het zouthydraat wordt daarna 
verwarmd, verliest het zijn water en wordt het weer zout. Door deze reactie te controleren 
kan zonnewarmte in de zomer gebruikt worden om woningen te verwarmen in de winter. In 
totaal moet er 7GJ aan warmte opgeslagen worden om een warmtevraag van 15GJ compleet 
te dekken.

Deze compacte warmteopslag (CWO) moet bijdragen in het streven van ECN om in 2050 de 
gehele gebouwde omgeving energieneutraal te hebben. Dit lukt alleen als er goede oplossingen 
komen om de CWO in woningen te integreren. Dit geldt voornamelijk voor huidige woningen 
die nog gerenoveerd worden in de komende 40 jaar. De woningmarkt beweegt simpelweg niet 
snel genoeg om alleen nieuwbouwwoningen met een CWO uit te rusten. Ook moet er rekening 
gehouden worden met andere duurzame producten die nodig zijn om de gebouwde omgeving 
energieneutraal te krijgen, zoals zonnepanelen.

Een eerste stap naar integratie van de CWO is het verhogen van de isolatie van de woning, 
zodat de warmtevraag verlaagt wordt naar 15GJ. Als deze stap niet genomen wordt, is de 
CWO te groot om in een woning ingepast te worden. De vraag is of hier überhaupt genoeg 
ruimte voor is in veel  Nederlandse woningen, laat staan of de gehele opslag geïntegreerd kan 
worden in een enkele locatie in de desbetreffende woning.

Het doel van dit opdracht is het verdere ontwerp van de CWO van het ECN met als focus 
de integratie in de Nederlandse renovatiewoning. Deze compacte warmteopslag moet zo 
compact mogelijk zijn om zoveel mogelijk woningen geschikt te maken voor integratie.

Dit doel wordt op twee manieren getracht te bereiken. Ten eerste door een mogelijke 
manier te opperen om de efficiëntie van de CWO te verhogen. Dit wordt gedaan door gebruik te 
maken van het feit dat de dehydratiereactie niet instantaan verloopt als de reactietemperatuur 
voor complete dehydratie is bereikt. Ook op lagere temperaturen vindt er dehydratie plaats. 
Door de uitgangstemperatuur van de collector te controleren, kan in tijden van lagere zonne-
intensiteit de CWO toch geladen worden. Dit laadschema biedt voordelen ten opzichte van 
het originele laadschema, wat een temperatuur van 130°C vereist om de dehydratiereactie 
te starten. Met het nieuw laadschema is het benodigde collectoroppervlak kleiner en kan 
potentieel het warmteverlies ook verkleind worden. 

De andere manier is om de reactor, het grootste onderdeel van de CWO, zo efficiënt 
mogelijk in de Nederlandse woning te integreren. Om de gebouwde omgeving in 2050 
energieneutraal te maken, moet er gefocused worden op integratie in renovatiewoningen. 
Om dit te bewerkstelligen is een flexibele optie vereist, de opslag zal in veel woningen niet in 
enkele locatie ondergebracht worden. In veel woningen kan er echter een substantieel deel 
van de reactor ondergebracht worden op zolder of in de buitenmuur, de vormen van deze 
locaties verschillen per woning. Een modulaire oplossing biedt uitkomst. Deze hexagonale 
prisma’s vullen deze en andere integratielocaties efficiënt in en zijn zo inzetbaar in veel 
woningen. Door deze modules te koppelen, worden clusters van modules gevormd in deze 
locaties en samen vormen zij de reactor van de CWO.

De aanpassingen aan de CWO maken de integratie in een tussenwoning, de meest 
voorkomende woning in Nederland, mogelijk met ruimte over voor extra modules.

In deze opdracht wordt de warmtevraag gedekt met een collectoroppervlak van 10m2, 
ongeveer een vijfde van het totale dakoppervlak van een tussenwoning. Echter kon het 
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warmteverlies in de leidingen niet gemodelleerd worden, waardoor er in de realiteit  iets 
meer collectoroppervlak nodig zal zijn. Toch is er nog genoeg ruimte over voor andere 
duurzame technologieën, zoals PV-panelen. Als tussenwoningen energieneutraal of zelfs 
energieleverend gemaakt kunnen worden, is het doel om de Nederlandse gebouwde omgeving 
energieneutraal te maken niet te vergezocht.
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Abstract
The price of a barrel of crude oil is at an all-time high; no effort is spared to find and extract 

every last drop from the most remote corners of the Earth. As a result the fossil fuels reserves 
of our planet are dwindling. Governments, companies and people try to solve this energy 
crisis by coming up with green and sustainable solutions. 

A large part of the energy we use today is needed to warm our houses; the average Dutch 
household uses 1600m3, 60GJ, of natural gas each year. However, the gas reserves are also 
dwindling. Again no effort is spared to find new gas fields or alternative solutions to the 
potential gas shortage in the future.

One solution is seasonal heat storage. The unit Efficiency & Infrastructure of the Energy 
research Centre of the Netherlands (ECN) is working on making this sustainable and green 
technology a reality. 

Heat storage allows an excess of solar heat to be stored for later use. ECN is working on one 
type of heat storage in particular: thermo chemical heat storage. In this type of heat storage 
solar heat is stored in the chemical reaction of a salt-hydrate. It stores energy when the heat 
of sun dehydrates the salt hydrate. When heat is needed, the salt hydrate can be hydrated 
again to release the stored solar heat. In total 7GJ of solar heat must be stored into the thermo 
chemical material to cover the heat demand of a future Dutch household.

This compact heat storage (CHO) has to contribute to the goal of ECN to achieve energy 
neutrality of all residential buildings in the Netherlands by 2050. This will only be possible 
if solutions are developed that allow the integration of a compact heat storage in current 
houses that need to be renovated in the coming 40 years. Integration in newly built houses 
alone will not achieve the desired energy neutrality by 2050. Next to that, energy neutrality 
encompasses more than only heat; houses should also generate their own electricity to 
achieve this goal. The CHO cannot block these other technologies either. 

A first step towards a successful integration of the CHO is to improve the insulation of 
houses; this is done to lower the heat demand to 15GJ. Without the lowering of the heat 
demand the CHO will be too large to be integrated into houses. There is also a big possibility 
that the CHO will be large for a lot of houses even with the lowering of the heat demand. An 
even bigger possibility is that the needed thermo chemical material cannot be housed in a 
single location within a house. 

The goal of this assignment is to further develop the CHO of ECN with the main focus of 
the assignment being the integration of the CHO into Dutch houses. This CHO needs to be as 
compact as possible to enable the integration into the majority of houses. 

This goal is achieved in two ways. First by proposing a way to improve the efficiency of 
the CHO. By capitalizing on the properties of the dehydration reaction, the efficiency may be 
improved; this reaction is not instant when the temperature needed for complete dehydration 
is reached. Dehydration is also taking place at lower temperatures. This means that the CHO 
can still be charged in times of lower solar intensity. This charging plan provides advantages 
over the original one that needs a temperature of 130°C to start the dehydration reaction. 
In the new charging plan the total surface of the solar collector can be smaller compared to 
original charging plan. Due to the lower temperatures the loss of heat can potentially be lower 
as well. 

The other way to achieve successful integration is to find a solution to place the reactor, 
the biggest part of the CHO, into a multitude of housing types. A flexible solution is required 
to achieve this; in most cases the reactor will not fit into a single location. In many houses, 
however, there is a lot of space in the attic and in the outer walls; the geometry of these 
locations varies with each house though. A modular approach is used to remedy this problem. 
These hexagonal prismatic modules can fill the aforementioned locations and even other 
locations efficiently and can thus be used in a lot of houses. The amount of modules chained 
together in a reactor can be varied to fit specific demands.

The additions made to the design of the CHO in this assignment make the CHO suitable 
for integration into the most common Dutch house, the row house. The heat demand is 
covered by the CHO with a collector surface of 10m2, roughly one fifth of the total roof surface. 
However, heat loss could not be properly modeled so in reality a larger collector surface will 
be required. There is still enough surface left, however, for other green products such as solar 
panels. If row houses can be made energy neutral by the integration of the CHO, the goal to 
make all Dutch residential buildings energy neutral may not seem so farfetched after all.
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Introductie
Energie prijzen blijven stijgen, een resultaat van een stijgende vraag en dalend aanbod. 

Het kost steeds meer moeite en geld om conventionele grondstoffen naar de consument te 
krijgen, opties die voorheen te duur en te lastig werden beschouwd worden nu opnieuw 
overwogen. Dit alles geeft ook de zoektocht naar duurzame energie een impuls, waar vroeger 
zonne-energie en wind energie als prestige projecten werden beschouwd, zijn het nu serieuze 
alternatieven voor de fossiele brandstoffen. Alhoewel er nu maar een klein deel van de 
benodigde elektriciteit wordt opgewekt door duurzame bronnen, stijgt dit percentage.

Echter is elektriciteit niet de enige vorm van energie die nodig is, het gros van de energie is 
nodig om onze huizen te verwarmen. Ook hier vinden er veel ontwikkelingen plaats, zo worden 
bijvoorbeeld de isolatie-eisen voor een nieuwbouwwoning in Nederland steeds strenger. 
Hiermee wordt een van de drie stappen van de Trias Energetica nagestreefd: het terugdringen 
van de benodigde energie. De andere stappen krijgen ook veel aandacht: het opwekken 
van duurzame energie en het zo efficiënt mogelijk verbranden van fossiele brandstoffen. 
Voorbeelden hiervan zijn windmolenparken voor de kust of de warmteterugwinning 
installaties in krachtcentrales.

Op het gebied van warmte is warmteopslag een ontwikkeling die helpt de verwarming 
van de gebouwde omgeving duurzaam te maken. Overgebleven warmte wordt opgeslagen 
totdat er warmte nodig is. Een instantie die zich bezig houdt met warmteopslag, en de gehele 
energiehuishouding van Nederland, is het Energie Onderzoekscentrum Nederland. 

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een onafhankelijke organisatie 
gevestigd in het Noord- Hollandse Petten. Er werken momenteel ongeveer 700 mensen. 
Ze richten zich op onderzoek, ontwikkeling en kennistransfer op het gebied van duurzame 
energie. Het ECN ontwikkelt en onderzoekt zowel voor het bedrijfsleven als de overheid 
technologieën voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke energievoorziening. De missie 
van het ECN is het ontwikkelen van hoogwaardige kennis en technologie om de toepassing 
van duurzame energie, energiebesparing en schoon gebruik van fossiele brandstoffen te 
stimuleren. Dit doet het ECN mede door de overheid bij te staan in het realiseren en evalueren 
van het beleid op het gebied van energie, milieu en technologische innovaties. Daarnaast is 
het ECN een partner van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van producten en processen 
aangaande duurzame energie. Ook vervult het ECN een belangrijke brugfunctie tussen het 
onderzoek dat gedaan wordt door de academische wereld en de implementatie hiervan in 
de samenleving. Hierdoor is het ECN een belangrijk orgaan om het gebruik van duurzame 
energie en de naleving van internationale milieuafspraken te waarborgen (www.ecn.nl).

Het ECN zal binnen deze bacheloropdracht de positie van opdrachtgevende partij vervullen. 
Het belang van het ECN is dat er een beter beeld verkregen wordt van de implicaties van het 
door hen verrichte onderzoek. Hierdoor kan het ECN zijn missie beter uitvoeren. De opdracht 
wordt in het specifiek uitgevoerd voor de unit Efficiency en Infrastructure. Deze unit houdt 
zich bezig met het ontwikkelen, ondersteunen en opstarten van innovaties die leiden tot grote 
energiebesparingen. 

Naast het ECN zijn er twee andere actoren, De Universiteit Twente en de uitvoerende, de 
student. De Universiteit Twente en de uitvoerende actor van de opdracht hebben vergelijkbare 
belangen. Beide eisen een academische uitdagende opdracht, zodat de opgedane kennis 
toevoegt aan de ontwikkeling van de student. Bij het afronden van de opdracht wordt 
verwacht dat de student bewezen heeft het bachelorniveau te beheersen, vandaar dat de 
opdracht de naam Bachelor Eindopdracht draagt. De opdracht wordt uitgevoerd voor de 
opleiding Industrieel Ontwerpen, die als eis heeft dat de opdracht zowel op onderzoeksniveau 
als ontwerpniveau van voldoende niveau is. Dit houdt in dat de opdracht enkele facetten 
behandeld uit het Bachelor curriculum en dat de bevindingen gegrond zijn en gedocumenteerd 
worden.

De duurzame technologie waarover in deze opdracht gesproken wordt, is compacte 
warmteopslag. Deze technologie zou cv-ketels overbodig kunnen maken. Echter moet deze 
technologie de stap van het laboratorium naar de woning maken, wil het de bovenstaande 
belofte inlossen.

Het doel van de opdracht is om een concept te maken van een thermo-chemische 
seizoensopslag, een vorm van compacte warmteopslag. Hierbij wordt focus gelegd op een 
concept dat de kansen op succesvolle gebouwintegratie vergroot. Door een analyse te 
maken van de bestaande kennis aangaande dit onderwerp, kan deze kennis gecombineerd 
worden tot een verzameling eigenschappen van de thermo-chemische seizoensopslag en 
de Nederlandse gebouwde omgeving. Met deze verzameling kunnen er ideeën ontwikkeld 
worden die weergeven in welke richting het project doorontwikkeld moet worden om de 
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integratiekansen van de warmteopslag te verbeteren. 
In het eerste deel wordt de huidige staat van de thermo-chemische seizoensopslag van 

het ECN geanalyseerd. Daarnaast wordt er een analyse uitgevoerd van de huidige status de 
Nederlands gebouwde omgeving. Na deze analyses worden er ontwerprichtingen geselecteerd 
die de integratiekansen verhogen. In het tweede deel worden deze ontwerprichtingen verder 
uitgewerkt en geanalyseerd. Ten slotte convergeert het voorgaande naar een concept van 
een warmteopslag dat geschikt is voor integratie in de Nederlandse gebouwde omgeving. 
Het uiteindelijke concept geeft een beeld van de fysieke vormen en specificaties van deze 
warmteopslag. Dit concept wordt daarnaast ondersteund door visualisaties.
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1. Analyse
In een tijd waarin de vraag naar energie blijft stijgen, maar het aanbod beperkter wordt, 

is de beschikbaarheid van energie onzeker. Verschillende initiatieven vanuit bedrijven, 
organisaties, overheden en individuen om de vraag naar energie te beheersen of de impact 
ervan op de wereld te verminderen, lopen vast op een wirwar aan regelgevingen, economische 
belangen en emoties. De prijs van energie loopt steeds hoger op en conflicten om deze 
energiebronnen zijn geen uitzondering.

Een groot deel van deze energie wordt gebruikt om de gebouwde omgeving van warmte 
te voorzien. Juist hier valt veel winst te behalen. Door extra warmte op een bepaald moment 
op te slaan, kan bij een tekort aan warmte deze opslag gebruikt worden. Zo hoeven er geen 
andere energiebronnen gebruikt te worden om de gebouwde omgeving te verwarmen. 
Warmteopslag krijgt steeds meer aandacht, zeker nu de beschikbaarheid van energie in de 
toekomst niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd.

1.1. Energie en Warmteopslag
WAELS, een onderzoek vanuit TNO en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), 

had als doel een woning te ontwerpen die energieleverend is in plaats van energievragend 
[van Helden, 2009]. Een deel van dit ontwerp hield in dat warmte wordt opgeslagen voor 
later gebruik door middel van warmteopslag, waarbij thermo-chemische seizoensopslag in 
bijzonder besproken werd. Een thermo-chemische seizoensopslag tracht warmte in de zomer 
op te slaan door middel van een scheikundige reactie om deze vervolgens in de winter te 
gebruiken in een woning. Op deze manier kan in de zomer de warmte in een woning beperkt 
worden en is er in de winter minder energie nodig om het huis te verwarmen. 

Warmte kan voor lange tijd in de aarde of water worden opgeslagen, de enorme 
warmtecapaciteit van water en de isolatie van de aarde maken dit een goede warmteopslag.  
Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van PV-panelen, deze leveren elektriciteit 
aan het elektriciteitsnet in de zomer, centrales kunnen dan minder leveren of zelfs uitgezet 
worden. In de winter wordt elektriciteit gebruikt om de woning te verwarmen door middel 
van een warmtepomp [Visser et al, 2010]. Zo worden er op jaarbasis minder fossiele 
brandstoffen gebruikt. Ook kan de energie van de zomer opgeslagen worden in bijvoorbeeld 
accu’s of stuwmeren, wat het gebruik van andere energiebronnen verdere terugdringt. Deze 
alternatieven bieden concurrentie, maar de kans bestaat ook dat de thermo-chemische 
seizoensopslag moet samenwerken met deze alternatieven. 

De thermo-chemische seizoensopslag of compacte warmteopslag (CWO) heeft volgens een 
techno-economische analyse een geschatte minimale prijs van 1000 euro per kubieke meter 
voor het gehele systeem; echter wordt de energiedichtheid (1GJ/m3) van de CWO vijf maal 
hoger geschat dan die van een warmwateropslag, wat de prijs terugbrengt tot 200 euro per 
kubieke meter warmwater equivalent [Zondag et al., 2009]. Dit gecombineerd met het feit dat 
een warmwateropslag minder lang energie kan vasthouden, lijkt de CWO een goed alternatief. 
De totale kosten van de CWO verhouden ook gunstig tegen alternatieven en conventionele 
oplossingen als men zich de stijging van de energie kosten in acht neemt [Zondag et al.,2009]. 
De CWO slaat bijvoorbeeld daadwerkelijk de warmte op, waar de combinatie van een 
warmtepomp en PV-panelen dat niet doet. Zo is de CWO een compleet onafhankelijk systeem.

Om warmteopslag efficiënt in een woning toe te passen is het eerst wenselijk 
warmteverliezen in de woning te beperken, zodat de duurzame energie niet verloren gaat. 
Het doel is om in 2050 de gebouwde omgeving als geheel energieneutraal te maken, de 
zogenaamde Building Future doelen. Hiertoe zijn allereerst doelstellingen aangaande isolatie 
geformuleerd. Een nieuwbouwwoning mag maximaal een warmtevraag hebben van 54MJ 
per jaar per vierkante meter, terwijl een bestaande woning maximaal een warmtevraag van 
101MJ per jaar per vierkante meter mag hebben. Dit is alleen voor ruimteverwarming, voor 
warm water wordt 9GJ per jaar in rekening gebracht.  Bij deze berekening wordt er vanuit 
gegaan dat het huis waarin de CWO geïnstalleerd wordt, voldoet aan de standaarden van 
een passiefhuis, resulterend in een warmtevraag van 6GJ aan ruimteverwarming voor een 
standaardwoning van ongeveer 100 m2[Visser et al., 2009]. 

Deze hoge isolatiewaarde is nodig, het is immers zonde om opgeslagen energie weg te 
laten stromen naar buiten. Dit doet men door betere isolatie en kierdichting, evenals door 
warmteterugwinning uit de ventilatie en het afvalwater. Door deze maatregelen hoeft de 
inkomende lucht en het water minder opgewarmd te worden, wat het energieverbruik 
terugdringt. Met de opgeslagen warmte kan dan vervolgens het huis en het water worden 
verwarmd. De ontwikkeling van een CWO tracht de doelen van het ECN om in 2050 de 
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gebouwde omgeving energieneutraal te maken, te realiseren.
Volgens Agentschap NL komt er op drie verschillende manieren energie de Nederlandse 

woning binnen: elektriciteit, gas en warmte. Voor ruimte- en waterverwarming wordt over 
het algemeen gas gebruikt, ongeveer 1600m3 per huishouden, dit komt neer op 50GJ per 
jaar. Tegenover een gebruik van ongeveer 3400kWh, 12GJ,  voor elektriciteit per jaar. Dit zijn 
echter gemiddelden, de spreiding is groot. Zo is bijvoorbeeld het gemiddelde gebruik van gas 
van een vrijstaand huis 2400m3 (86GJ), terwijl dat van een appartement 1000m3 (36GJ) is 
[Agentschap NL, 2010]. Door de gemiddelde warmtevraag per jaar van een huidige woning 
uit te splitsen in maanden, kan er een invulling gemaakt worden van de warmtevraag per 
maand van een toekomstige woning [CBS,2010]. 

Als dit vervolgens gecombineerd wordt met een geschatte waarde van de output van de 
collector gedurende het jaar, kan de grootte van de opslag geschat worden.

 Figuur 1 toont de output van de zonnecollector. Een temperatuur van 130°C is nodig om 
de CWO op te laden; 65°C is nodig om daadwerkelijk het tapwater en huis te verwarmen via 
een zonneboiler [Zondag et al, 2009]. Te zien is dat in de periode tussen oktober en maart 
de zon niet genoeg energie kan leveren om het huis via de zonnecollector te verwarmen; 
de CWO opladen is in deze periode zeker niet haalbaar. Tussen oktober en maart zal dus de 
CWO ontladen moeten worden. Door de oppervlakte tussen de twee curven in de maanden 
oktober tot en met maart te bepalen, kan het tekort aan warmte achterhalen. Dit tekort is 
ongeveer 7GJ voor nieuwbouwwoningen, wat een goed uitgangssituatie is voor de grootte van 
de warmteopslag is.

Bij het ECN heeft onderzoek naar de CWO geleid tot een keuze voor een thermo-
chemisch composietmateriaal en de ontwikkeling van een eerste reactor. De hoop is dat deze 
ontwikkelingen kunnen worden doorgezet tot een CWO die de warmtevraag van een huis 
dekt. Daarvoor is veel meer onderzoek en ontwikkeling nodig.

Dit thermo-chemisch materiaal bestaat uit twee materialen, A en B, die exotherm met 
elkaar reageren, met als producten materiaal C en warmte. Door zonnewarmte valt materiaal 
C weer uiteen in materiaal A en B gedurende de zomer. In de winter kunnen A en B met elkaar 
reageren om warmte te generen voor de woning. Nagenoeg alle warmte wordt opgeslagen 
in deze reactie en omdat de reactie  omkeerbaar is, kan de warmte teruggewonnen worden 
[Visscher et al, 2004]. Deze vorm van warmteopslag houdt de warmte over een langere 
periode vast, omdat de warmte pas vrijkomt wanneer er een reactie plaatsvindt.

De reactie A+B<=>C + Q(warmte) is een hydratie/dehydratie reactie van een zout, het 
thermo-chemisch materiaal of TC-materiaal [Visscher et al, 2004]. Er is 130°C vereist om  
C compleet om zetten naar A+B. Bij lagere temperaturen ontstaan er tussenproducten met 
minder watermoleculen in het kristal dan in het oorspronkelijke materiaal C [van Essen, 
2010]. Warmte stroomt langs het zouthydraat om zo het water uit het zouthydraat te 
dehydreren. In de winter stroomt er waterdamp door het zout om het te hydreren, waarbij 
eerder opgeslagen warmte vrijkomt. De werking van het systeem kan uitgesplitst worden in 
twee varianten, het proces in de zomer en het proces in de winter.

1.
warmtevraag en aanbod 
[KNMI,2010][CBS,2010]
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 “In de zomer wordt buitenlucht door een pomp of ventilator aangezogen en met 

behulp van een zonnecollector verwarmd tot maximaal 135°C. In de reactor wordt de 
warmte gebruikt voor het dehydratieproces. Het vrijkomende vocht wordt afgevoerd door 
de luchtstroom die een lagere temperatuur heeft gekregen. De luchtstroom wordt vervolgens 
naar het buffervat geleid, waar de overgebleven warmte wordt afgegeven. Hierbij kan een deel 
van de waterdamp condenseren. Vanuit het buffervat wordt de lucht naar buiten afgevoerd. 
Dat voorkomt dat het in huis te vochtig wordt (figuur 2).”[Visser et al.,2010] 

   

“In de winter wordt koude buitenlucht aangezogen door een pomp of ventilator. Een 
verdamper verzadigt de lucht met waterdamp. Als de temperatuur toeneemt, warmt ook 
de lucht in de verdamper op, waardoor de lucht meer vocht gaat bevatten. De luchtstroom 
uit de verdamper gaat vervolgens door de warmtewisselaar, waar de lucht verder wordt 
opgewarmd door de luchtstroom uit de reactor. De voorverwarmde lucht staat vervolgens 
zijn vocht af aan het TC-materiaal in de reactor, waardoor die verder opwarmt. Een deel van 
die warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming. Nadat de luchtstroom uit de reactor 
door de warmtewisselaar is gegaan en de resterende warmte heeft overgedragen, wordt de 
luchtstroom naar buiten afgevoerd (figuur 3).”[Visser et al.,2010]

2.
werking in de zomer, keuze 
om het buffervat te laden of 
de reactor 
[Visser et al., 2010]

3.
werking in de winter 
[Visser et al., 2010]
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Het bovenstaand beschreven systeem is een voorbeeld van een open geïntegreerd reactor 
systeem, slechts één van de onderzochte systeemtypes. Zo is bij een open systeem het 
werkzame gas buitenlucht, terwijl dit bij een gesloten systeem een zelfgekozen medium is. 
Bij een geïntegreerde reactor is de reactor tegelijkertijd ook de opslag voor het gehydreerde 
/ gedehydreerde zout, terwijl het water wordt toegevoegd of afgevoerd. Een gesegmenteerd 
systeem slaat de materialen op in vaten, waarbij voor de reactie er een apart vat gebruikt 
wordt. Elk van deze configuraties heeft voor- en nadelen. Zo heeft het gebruik van lucht 
invloed op de efficiëntie door bijvoorbeeld de aanwezigheid van niet gewenste deeltjes. Een 
gesloten systeem is duurder, doordat het luchtdicht moet zijn.

 Een open systeem heeft op dit moment de voorkeur, maar wordt  beïnvloed door 
het lokale klimaat. De plaatselijke luchtvochtigheid en temperatuur bepalen hoe het medium, 
lucht, het systeem in gaat en of het moet worden bewerkt, zodat het systeem beter werkt. 
Een hogere temperatuur en luchtvochtigheid betekent bijvoorbeeld dat de binnenkomende 
lucht niet verder opgewarmd en bevochtigd hoeft te worden. In de zomer is het juist beter als 
de ingaande lucht zo droog mogelijk is [Visser et al., 2010]. Het Nederlandse klimaat bepaalt 
hoeveel energie in de voorbewerking van de lucht gaat zitten. Deze energie beïnvloedt de 
efficiëntie of de COP (coefficient of performance) negatief.

1.2. Woningen
In dit project wordt de mogelijkheid tot integratie van een CWO in een woning besproken. 

Wil men deze vraag beantwoorden, dan is er een analyse van de stereotype woning nodig.
De verschillende soorten woningen in Nederland worden door het Agentschap NL 

verdeeld in zes categorieën: vrijstaande huizen, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen, 
geschakelde woningen, hoekwoningen en appartementen. In totaal zijn er op het moment 7,1 
miljoen woningen, hiervan is 11% vrijstaand, 14% twee-onder-een-kap, 32% een rijtjeshuis, 
16% een hoekwoning, 1% geschakeld en 27% een appartement [Agentschap NL, 2010]. Deze 
verdeling is voornamelijk tot stand gekomen door verstedelijking, waar appartementen en 
tussenwoningen de beste oplossing zijn voor een efficiënte ruimte-indeling. Dit geeft ook een 
indicatie voor de toekomst, want als de verstedelijking voortzet, zullen deze woningen het 
populairst blijven.  

De prognose is dat het aantal woningen zal blijven stijgen tot 2030, daarna blijft het 
hangen rond de 8 miljoen. Ook de sloop van huizen piekt dan en blijft constant rond de 50.000 
per jaar. Ongeveer 200.000 huizen per jaar worden dan gerenoveerd en terwijl er 50.000 
huizen worden bijgebouwd om de sloop te vervangen. Een gerenoveerd huis kan na renovatie 
ongeveer 45 jaar mee, daarna wordt er besloten tot opnieuw renoveren of slopen. Op het 
moment komen er 80.000 huizen per jaar bij terwijl er 30.000 gesloopt worden [Visser et al., 
2009]. In 2050 zullen er dan alleen nieuwe of gerenoveerde huidige woningen zijn, waarvan 
het gros gerenoveerde woningen zullen zijn.

Nu zijn veel woningen slecht geïsoleerd en de dag dat elke woning een passiefhuis etiket 
heeft, lijkt nog ver weg. Het gemiddelde gasverbruik voor alle soorten woningen zakt echter al 
jaren en zelfstandige ondernemers beginnen steeds meer met het ontwikkelen van duurzame 
initiatieven in de bebouwde omgeving, omdat dit steeds lucratiever wordt.

In de productie, gebruik en afbraak van een woning zijn verschillende partijen betrokken, 
zogenaamde stakeholders. Stakeholders zijn partijen die deel hebben in het gebruik van een 
bepaald voorwerp, dienst of wezen. Door deze partijen te indexeren en te evalueren, kan men 
achterhalen wie het dichtst bij het desbetreffende voorwerp staan. Hierdoor ontstaat er een 
rangorde in de vorm van primaire gebruikers, secundaire gebruikers en beperkende factoren. 
De eerste groep is het meest betrokken bij het voorwerp, hun wensen wegen dan ook het 
zwaarst mee. De tweede groep heeft minder contact en dus ook minder invloed. Beperkende 
factoren hebben zelf niet direct contact met het product, maar kunnen de omgang met het 
product  bepalen door bijvoorbeeld regelgeving. 

Deze evaluatie is gedaan voor alle stakeholders in een woning (tabel A). De stakeholders 
in een woning zijn vervolgens gekoppeld aan de CWO. Door eigenschappen van de CWO aan 
de stakeholders te koppelen en deze verbinding een waarde te geven, kunnen radarplots 

Aannemer Architect Bank Bewoner

Bezorger Bouwvakker Buurt Fabrikant

Gast Installateur Makelaar Ontwerper

Overheid Politie,Brandweer Projectontwikkelaar Verhuurder/Verkoper

A.
de stakeholders in een 
woning
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gemaakt worden. Door de oppervlakte te evalueren kunnen de gebruikers gerangschikt 
worden op volgorde van betrokkenheid.

Een brainstorm over de CWO in context met de stakeholders heeft de volgende 
eigenschappen naar voren doen komen (figuur 4).

Uit de radarplot-analyse met bovenstaande variabelen bleek dat veiligheid altijd belangrijk 
is, nagenoeg elke stakeholder heeft baat bij veiligheid; hierna zijn locatie en het volume van de 
CWO het belangrijkst. De onbekendheid die een nieuw product brengt en het volume scoren 
daarna het hoogst (Appendix B).

 Kijkend naar de oppervlakte van de radarplots steken de bewoners er met kop en 
schouders boven uit (figuur 5), zij zijn de primaire gebruikers. Daarna volgen de personen 
die het product en de woning ontwerpen, kopen en plaatsen. De installateurs, bouwvakkers, 
aannemers en ontwerpers zijn secundaire gebruikers.

De beperkende factoren zijn de stakeholders die de introductie van de CWO kunnen 
tegenhouden en sturen; deze zijn in dit geval de overheid, autoriteiten en de buurt. 

4.
mindmap van de 
eigenschappen van een 
CWO

5.
radarplot van de bewoner
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1.3. Technische werking van de Compacte Warmteopslag
Zoals eerder beschreven wil het ECN de CWO realiseren door gebruik te maken van een 

thermo-chemisch materiaal (TC-materiaal). De chemische reactie vormt de kern van het TC-
materiaal, een hydratie/dehydratie reactie, de reactie is die van magnesiumchloride. Deze 
dehydratie reactie resulteert in een energiedichtheid van ongeveer 1 GJ/m3 van het systeem 
en is in het specifiek de reactie MgCl2•6H2O ==> MgCl2•2H2O [van Essen et al., 2009]. Dit is 
echter een simplificatie van de reactie die in werkelijkheid plaats vindt. 

Figuur 6 laat het verloop van de reactie zien; te zien is dat bij te hoge temperaturen 
MgCl2•H2O uiteenvalt in MgOHCl•H2O en HCl,  met andere woorden MgCl2 dehydreerd niet 
compleet maar veranderd in een ander molecuul, daarnaast komt het gevaarlijke HCl vrij. De 
reactie MgCl2•6H2O => MgCl2•2H2O verloopt niet instantaan. MgCl2•6H2O verliest gaandeweg 
twee watermoleculen om zo te veranderen in MgCl2•4H2O. Daarna verliest dit molecuul 
op zijn beurt wederom twee watermoleculen om zo MgCl2•2H2O te worden. Hiermee is de 
dehydratie compleet. Bij een temperatuur van slechts 65°C vindt er ook dehydratie plaats, 
echter geen complete dehydratie. Dit dehydreren wordt gedaan door warme droge lucht door 
de reactor leiden. Omgekeerd vindt er hydratie plaats zolang er maar genoeg waterdamp is, 
dus ook bij temperaturen lager dan het kookpunt van water. Waterdamp is nodig omdat water 
ten eerste niet makkelijk meegevoerd wordt met de lucht als het vloeibaar is, daarnaast heeft 
alleen waterdamp genoeg interne energie om de hydratie op gang te brengen. 

De rest van het systeem is om het TC-materiaal heen gebouwd, zowel om warmte naar het 
materiaal te brengen als de warmte vanaf het materiaal de woning binnen te brengen. In het 
lab heeft dit geresulteerd in de volgende systeemopzet (figuur 7). 

Tijdens laden komt de lucht bij linksonder (6) het systeem binnen, om vervolgens naar de 
primaire warmtewisselaar (3) te gaan, waar er warmte wordt uitgewisseld met de uitgaande 
luchtstroom. Na deze warmtewisselaar wordt de luchtstroom door de warmtewisselaar (5) 
gevoerd die ook aangesloten is op de zonnecollector (5a), vanaf daar gaat de luchtstroom door 
de reactor (4) om het TC-materiaal te dehydreren. Hier begint de terugreis van de luchtstroom 
door de primaire warmtewisselaar (3) om de overgebleven warmte aan de ingaande stroom 
over te dragen. Eventueel overgebleven warmte kan door een warmtewisselaar (2) gevoerd 
worden om zo warmte in de bodem (2a) op te slaan voor later gebruik. Daarna verlaat de 

6.
het verloop van de reactie 
MgCl2•2H2O
[van Essen et al., 2009]

7.
de systeemopzet van het 
ECN
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lucht het systeem bij (1). In deze opzet is het buffervat niet opgenomen, in het daadwerkelijke 
systeem zal er door de regeling een keuze gemaakt moeten worden of de reactor geladen 
wordt of het buffervat.

Tijdens ontladen komt de lucht linksboven (1) het systeem binnen, daarna gaat het 
op weg naar een warmtewisselaar (2), waar er warmte wordt uitgewisseld met een 
bodemwarmtewisselaar (2a) of ander component wat de lucht verhit en vochtiger maakt. 
Na deze verdamper wordt de luchtstroom door de primaire warmtewisselaar (3) gevoerd 
om zo warmte uit te wisselen met de uitgaande luchtstroom. Vervolgens wordt de reactor 
(4) met waterdamp uit de lucht verzadigd zodat er warmte vrijkomt; de warmte wordt bij 
de primaire warmtewisselaar aan de ingaande stroom overgedragen en daarna verlaat de 
stroom het systeem. 

Hoewel de opslag veel warmte heeft opgeslagen, is het enkel in staat om de luchtstroom 
met ongeveer 15°C te verhogen [Visser et al., 2010]. Dit moet enkele keren gedaan worden 
voordat de luchtstroom een temperatuur van tenminste 65°C heeft. Dit is nodig omdat water 
dat gebruikt wordt minstens deze temperatuur moet hebben, om zo het risico op legionella 
besmetting te vermijden.

Nadat de temperatuur van de luchtstroom uit de reactor 65°C is, kan de warme luchtstroom 
door de warmtewisselaar van het buffervat (5) geleid worden, alwaar het opgewarmde water 
gebruikt kan worden voor de warmtevraag. De uitgaande luchtstroom koelt hierdoor af. De 
ingaande stroom is vervolgens niet voldoende opgewarmd om het buffervat (5a) te laden. De 
cyclus uit de vorige alinea wordt hervat, totdat de luchtstroom weer een temperatuur van 
65°C heeft. Een goed afgestelde regeling is vereist. Daarnaast heeft het ECN bepaald dat het 
systeem 3kW moet leveren om het buffervat van genoeg warmte te voorzien [Visser et al., 
2010]. Het buffervat is het vat waar de woning haar warmte uithaalt en de CWO laadt dit vat 
zodanig dat ook piekbelastingen het buffervat niet uitputten.

Deze systeemopzet omvat in feite vijf onderdelen; de reactor, het buffervat en een 
bodemwarmtewisselaar. Deze bodemwarmtewisselaar (2a in het model) fungeert als 
verdamper en condensor. Wat dit doet, is de voor- en nabewerking op de lucht in het systeem, 
zodat de reactor efficiënter opereert door een zo ideaal mogelijk vochtpercentage en 
temperatuur. Vervolgens is er de zonnecollector die het systeem voorziet van warmte.

Het vijfde onderdeel is één verzameling van componenten, in figuur 7 aangegeven door de 
warmtewisselaars 2,3 en 5. Dit onderdeel omvat alle warmtewisselaars en de componenten 
die de warmtestroom regelen. Dit onderdeel kan beschouwd worden als een centrale 
warmtewisseling. De overige onderdelen zijn niet onderling verbonden, maar zijn ze allemaal 
aangesloten op deze centrale warmtewisseling. 

 Een verdamper is wellicht niet noodzakelijk is om de CWO efficiënt te laten functioneren. 
Dit component kan compleet weggelaten worden uit de systeemopzet [van Essen et al., 
2009]. Een condensor is op zijn plaats alleen nodig als er een verdamper aanwezig is; de 
aanwezigheid van alleen een verdamper zou de energieprestatie van het systeem verlagen. 
Een condensor compenseert hiervoor.

Deze twee varianten op het systeemontwerp hebben zich bewezen tijdens tests in het 
laboratorium van het ECN. In deze tests zijn ook de omstandigheden, zoals druk, vochtigheid 
en temperatuur (Appendix A), in de componenten tijdens ontladen en laden achterhaald. 
Deze abstracte systeemopzet en de daarbij horende omstandigheden zijn een uitstekend 
uitgangspunt om te CWO vorm te geven.

1.4. Inzichten en Doelspecificatie
Er wordt al ongeveer vijf jaar gewerkt aan de thermo-chemische seizoensopslag. In die tijd 

is er voornamelijk gewerkt aan het reactorontwerp en aan enkele aspecten die reactor van 
warmte voorzien. Aan de reactor zelf wordt nog steeds hard gesleuteld. Er kan met zekerheid 
gezegd worden dat voor de eerste prototypes een atmosferisch en geïntegreerd systeem de 
voorkeur heeft. Deze versie mag dan weliswaar iets minder presteren, maar dit weegt niet op 
tegen de voordelen op financieel en technologisch gebied. 

De reactor is nog zodanig in ontwikkeling dat dit onderdeel in deze opdracht voorlopig een 
black box gelaten wordt, waarvan de inputs, outputs en uitwendige structuur kan worden 
vastgesteld. Hiermee worden het volume, de vorm, de interface met andere componenten en 
de interface met de omgeving bedoeld. 

De warmte-input en –output van het gehele systeem zal buiten het kader van dit project 
vallen. Zowel de input en de output zijn standaardproducten. De zonnecollector kan als black 
box beschouwd worden, alleen de interfaces met de CWO moeten gedefinieerd worden. De 
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warmte-output, het ruimteverwarmingssysteem en het warmwatersysteem zullen ook niet 
in dit project ontwikkeld worden, alleen de warmtevraag moet duidelijk zijn. Daarnaast is de 
interface tussen het buffervat en het verwarmingssysteem te vinden in huidige producten en 
kan dus worden overgenomen voor de CWO.

Er zijn enkele dingen bekend over de reactor en de reactie, zo dehydreert het zouthydraat 
niet instantaan bij een bepaalde temperatuur. Er zijn dus meerdere dehydratie temperaturen. 
Dit is handig gezien de fluctuerende instraling van de zon gedurende het jaar. Op een lagere 
temperatuur dehydreren gedurende de winter kan interessant zijn. Door dit gegeven toe te 
passen in het laadschema van de CWO kan wellicht winst worden behaald, daar is echter 
meer onderzoek voor nodig. 

Eén van de belangrijkste zaken die gespecificeerd moet worden, is de warmtevraag van 
een woning uitgezet tegen de tijd. Dit gecombineerd met het warmteaanbod uitgezet tegen 
de tijd, schept duidelijkheid welk gat de CWO moet dichten gedurende het jaar. Met deze 
data kan de grootte van de CWO bepaald worden. Deze warmtevragen zijn 6 GJ en 9 GJ voor 
ruimteverwarming en warm water respectievelijk, waarmee ze aan het etiket passiefhuis 
voldoen. Een hogere warmtevraag maakt integratie van de CWO moeilijker en wellicht niet 
rendabel. 

Het beschikbare volume is een belangrijke factor in deze berekening; gebouwintegratie 
is één van de belangrijkste aspecten van dit project. Als de Building Future doelstellingen 
gehaald willen worden, dan zal er actief gekeken moeten worden naar integratie van de CWO 
in renovatiewoningen. De woningmarkt zal in 2050 voor een groot deel uit renovatiewoningen 
bestaan en zelfs als alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn, zal zonder integratie 
in renovatiewoningen de gebouwde omgeving noch energieneutraal als energieleverend 
worden. 

Wooneenheden die in gebouwencomplex zitten, zoals appartementen, zijn kandidaat 
voor een collectieve aanpak, waarbij er een CWO ontwikkeld wordt voor het hele complex. 
Qua gebouwintegratie zal de focus liggen op zelfstandige renovatiewoningen, omdat daar 
de grotere uitdaging ligt; daarnaast zijn er van het totale aantal woningen meer dan 50% 
zelfstandige woningen [Agentschap NL, 2010]. 

 Deze woningen verschillen onderling sterk, wat consequenties heeft voor het ontwerp. 
Zo presteerde bijvoorbeeld een kleinere CWO met een groter collectoroppervlak even goed 
als een grotere CWO met een kleiner collectoroppervlak. Het beschikbare dakoppervlak is 
dus niet triviaal. Het is belangrijk dat er  gekeken wordt naar de woning, het warmteaanbod, 
de warmtevraag en het collectoroppervlak om de grootte van de CWO te bepalen. In een 
onderzoek naar het laadschema kan de werking van de CWO geëvalueerd worden en gekeken 
worden of de geschatte opslag van 7GJ voldoet. Het TC-materiaal heeft een energiedichtheid 
van 1GJ/m3, wat resulteert in een opslag van 7m3. Daarnaast is er bekend dat er goede isolatie 
nodig is om warmteverliezen te beperken. De totale CWO zal dus groter zijn dan enkel de 7m3 
voor het TC-materiaal. De daadwerkelijke grootte zal het succes van de CWO bepalen.

Gebouwintegratie is essentieel voor het succes van de CWO. Als de CWO wil bijdragen aan de 
Building Future doelen, de gehele gebouwde omgeving in Nederland in 2050 energieneutraal, is 
integratie in renovatiewoningen onvermijdelijk. Het verscheidenheid aan renovatiewoningen 
vraagt om een oplossing die inzetbaar is in is nagenoeg elke renovatiewoning zonder een 
wildgroei aan systeemconfiguraties.

De integratie in nieuwbouwwoningen biedt minder uitdagingen dan integratie in 
renovatiewoningen. Bij nieuwbouwwoningen zijn er meer opties tot integratie aangezien 
er minder beperkingen zijn. Door te focussen op integratie in renovatiewoningen, waar 
integratie bemoeilijkt wordt door beperkingen zoals een verscheidenheid aan ruimten en 
vormen, kan ook met enige zekerheid gezegd worden dat deze integratieopties mogelijk zijn 
in nieuwbouw. Door daarnaast te controleren of deze opties haalbaar zijn in tussenwoningen, 
die het meest voorkomen in Nederland, worden integratieopties bedacht die toepasbaar zijn 
op een groot deel van de Nederlandse woningmarkt. 

De CWO hoeft de Building Future doelen niet zelfstandig halen, hiervoor kunnen en 
moeten ook  andere maatregelen gebruikt worden, zoals PV-panelen; dit is echter een product 
dat net zoals de CWO dakoppervlak nodig heeft om energie te winnen. Het is dus belangrijk 
dat de CWO geen averechts effect heeft op de Building Future doelstelling door bijvoorbeeld 
de plaatsing van PV-panelen op het dak te verhinderen. Hoe compacter het gehele systeem 
is, zowel de opslag als het collectoroppervlak, hoe meer plaats er is voor andere duurzame 
producten.

  Een vraag die tijdens de analyse naar voren kwam, is hoe de opslag precies geladen 
wordt. Om dit te begrijpen is een beter begrip van zonnecollectoren noodzakelijk. Vanwege 
de hoge temperaturen die bereikt moeten worden, zijn vacuümbuiscollectoren de enige 
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optie. Vlakke plaat collectoren halen simpelweg de gewenste temperatuur van 130°C niet 
[SPF, 2010]. Het rendement (ηm)van elke zonnecollector is afhankelijk van de zogenaamde 
gereduceerde temperatuur. De gereduceerde temperatuur is een samenstelling van de 
omgevingstemperatuur (Ta),de gewenste temperatuur (Tm) en de instraling van de zon (I). 
Het verband met het rendement is als volgt: 

       
  [1]

waar η0, a1 en a2 constanten zijn karakteristiek voor een bepaalde collector. 
In de zomer zal de instraling en omgevingstemperatuur hoger zijn dan in de winter, terwijl 

de gewenste temperatuur gelijk blijft. Het is mogelijk dat het rendement bij een bepaalde 
gewenste temperatuur 0% is. Een lagere gewenste temperatuur kan dan echter een positief 
rendement opleveren. Dit betekent dat de collector warmte kan leveren, alleen geen warmte 
die gebruikt kan worden door de CWO. Bijvoorbeeld wanneer het buffervat (Tm =65°C) is 
geladen, maar de efficiëntie niet hoog genoeg is om de reactor (Tm = 130°C ) te laden. Het 
kan ook voorkomen dat de efficiëntie niet hoog genoeg om het buffervat te laden, maar 
een positief rendement voor bijvoorbeeld Tm = 40°C zou kunnen. Deze energie wordt in de 
huidige opzet niet gebruikt. Dit druist in tegen de principes van duurzame ontwikkeling: het 
zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de aanwezige energie. Deze energie hoeft echter niet 
weggegooid te worden.

Eerder bleek al dat het zout niet in een enkele stap dehydreert, wanneer het materiaal 
oplaadt. Er vindt ook dehydratie plaats bij ongeveer 65°C, dezelfde temperatuur waarop het 
buffervat geladen wordt. Als de opslag ook op deze temperatuur geladen kan worden, dan 
gaat er geen collectorwarmte verloren wanneer het buffervat volledig geladen is. Om de CWO 
ook op deze wijze te kunnen laden, is er een goed laadschema nodig, die de warmte op een 
gegeven moment naar de goede plek stuurt. 

Door de instraling van de zon gedurende het jaar te nemen [KNMI, 2010], kan de 
energieoutput van de collector berekend worden voor bepaalde temperaturen met behulp 
van vergelijking [1]. In figuur 8 is te zien dat er in het begin en het eind van het jaar zonne-
energie aanwezig is die niet gebruikt kan worden om het buffervat of reactor te laden (40°C).  
Het is niet zo dat deze energie niet benut kan worden. Een mogelijke bestemming  voor deze 
energie zou kunnen zijn om de lucht, die reactor ingaat, alvast een deel op te warmen, zodat 
deze niet zoveel iteraties door hoeft te gaan om op temperatuur te komen. Een waterkolom die 
opgewarmd is met deze zonne-energie maakt een verdamper in deze situatie overbodig. De 
collector kan deze waterkolom van warmte voorzien. De twee warmtewisselaars (2 en 5)uit 
figuur 7 zouden samengevoegd kunnen worden resulterend in een centrale warmtewisseling 
zoals in figuur 9, daarentegen kan de verdamper ook weggelaten worden (figuur 10).
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Omdat de schaal van de integratie zo groot is, zijn bodemwarmtewisselaars onpraktisch 
en duur. Wanneer hele dorpen en wijken per woning een bodemwarmtewisselaar hebben, 
kan dit de bodem thermisch uitputten of opwarmen, dit kan onvoorziene gevolgen hebben. 
Aangezien de CWO ook functioneert zonder verdamper kan deze bodemwarmtewisselaar 
weggelaten worden. Door deze variant van de CW toe te passen in renovatiewoningen wordt 
het ontwerp versimpelt en wordt het geschikter voor grootschalige integratie.

In het voorgaande zijn veel opties genoemd die verder ontwikkeld kunnen worden zodat 
de CWO goed in een woning geïntegreerd kan worden. Daarnaast zijn er enkele consideraties 
die verdere aandacht vereisen. Enkele hiervan passen niet in de scope van deze opdracht, het 
is dus noodzakelijk om het doel van de opdracht nader te specificeren. Het hoofddoel kan als 
volgt gespecificeerd worden:

“Het ontwerpen van een zo klein mogelijk CWO concept dat ingepast kan worden in 
renovatiewoningen, waarvan de warmtevraag 15 GJ per jaar is.”

Om dit te bereiken wordt er voornamelijk gekeken naar de woning. Er zijn verschillende 
woningen, zelfs woningen die tot hetzelfde type behoren hebben verschillende indelingen. 
Een integratieconcept dat inzetbaar is in een groot deel van de Nederlandse woningen heeft 
de voorkeur. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met aspecten van de CWO die 
niet voorkomen in de voorlopige systeemopzet, zoals de isolatie van de opslag. Dit kan de 
CWO zodanig vergroten dat het niet meer in een groot deel van de woningen past. Een studie 
naar mogelijke integratielocaties in een woning is dus vereist, hier is niet alleen de ruimte 
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van belang. Ook het welzijn van de bewoners en het functioneren van andere systemen in de 
woning moet gewaarborgd blijven.

Vanuit uit het oogpunt van gebouwintegratie is een zo compact mogelijke warmteopslag 
nodig, dit gaat op voor zowel de opslag als voor de randapparatuur, zoals de zonnecollector. 
De voorwaarden vanuit de technische ontwikkeling van de CWO worden niet meegenomen in 
deze opdracht. Een zo klein mogelijke CWO is de sleutel tot een succesvolle integratie.

Dit kan mede door het gehele systeem efficiënter te maken. Een effectief laadschema 
kan het collectoroppervlak en de CWO verkleinen, omdat er minder zonne-energie nodig 
is en het warmteverlies beperkt wordt door lagere temperaturen. Daarnaast kan een goede 
simulatie van het laadschema, warmteaanbod en de warmtevraag antwoord geven op de 
vraag of een opslag van 7GJ afdoende is om de woning gedurende het jaar te verwarmen met 
zonne-energie. Met andere woorden: behaalt een CWO van 7GJ een zonnefractie van honderd 
procent? Onderzoek en ontwikkeling van het laadschema zal het bovenstaande uitwijzen en 
vormt daarom een belangrijk onderdeel van deze opdracht.

Van de vijf onderdelen die in de systeemopzet van het ECN te vinden zijn, bespreekt het 
laadschema de randvoorwaarden rondom de collector en het buffervat. Gebouwintegratie 
bepaalt de vorm van de reactor. Deze ontwikkelingen zijn er op gespitst de CWO zo veel mogelijk 
te verkleinen om zo de integratie te vergemakkelijken. De centrale warmtewisseling wordt 
ook nader gespecificeerd in deze opdracht, aangezien het een belangrijke functie vervult. 
Van de warmtewisselaars in de centrale warmtewisseling worden de connecties, vermogen 
en grootte bepaald, zodat hun impact op de gebouwintegratie duidelijk wordt. Omdat een 
verdamper niet noodzakelijk is, wordt vanwege de eerder genoemde moeilijkheden een 
bodemwarmtewisselaar of andere verdamper uit het verdere systeemontwerp weggelaten. 

Het bovenstaande wordt gecombineerd in een ontwerp en integratieconcept dat 
toepasbaar is in een renovatiewoning, zodat het kan bijdragen in het vervullen van de Building 
Future doeleinden. Er is gekozen voor renovatiewoningen omdat ten eerste het grootste deel 
van woningen van dit type is. Ten tweede vormt dit de grotere uitdaging, wat een geschikt 
integratieconcept voor renovatiewoningen nog belangrijker maakt.
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2. Ontwerp 
De systeemopzet van het ECN en de kanttekeningen die daar bij geplaatst zijn in het vorige 

deel vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de CWO. Deze basis zal nu uitgewerkt 
worden tot een nieuw systeemconcept. 

2.1. Centrale Warmtewisseling en Buffervat

2.1.1. Centrale Warmtewisseling

De centrale warmtewisseling stuurt de warmte naar alle plekken waar deze nodig is en 
fungeert in essentie als hart van de CWO.

Deze centrale warmtewisseling of CW bestaat uit een aantal onderdelen: warmtewisselaars, 
ventilatoren, kleppen en de luchtkanalen die het voorgaande met elkaar verbinden. 
Voordat begonnen kan worden met het vaststellen van de vorm, volume en andere fysieke 
eigenschappen van de CW, moeten eerst de eigenschappen van de onderdelen bepaald 
worden. Dit kan door de literatuur aangaande deze onderdelen te combineren met de eisen 
die aan deze onderdelen gesteld worden. Om dit te doen is kennis nodig van zowel de werking 
van de onderdelen als de eisen aan deze onderdelen.

Een belangrijke factor bij zowel ventilatoren/pompen als warmtewisselaars is de 
stromingssnelheid (j). De stromingsnelheid van het medium bepalen, is lastig, want er is op 
dit moment niet genoeg informatie om dit met zekerheid te kunnen vaststellen. Daarom moet 
een schatting volstaan.

Een eis die door het ECN aan de CWO gesteld wordt, is dat deze warmte kan leveren aan 
het buffervat met een vermogen van 3kW [Visser et al., 2010]. Uit tests van het ECN bleek 
dat de luchtstroom, die warmte aan het buffervat levert, met 70°C het buffervat ingaat en 
met een temperatuur van ongeveer 50°C  het buffervat verlaat: een temperatuurverschil 
van 20°C. Aangenomen dat de warmtecapaciteit van vochtige lucht iets hoger ligt dan die 
van standaardlucht, cp=1500 J/kgK, kan, door de warmte van het medium op een tijdstip te 
bepalen [2], de stromingsnelheid (j) achterhaald worden.

     [2]

Het vermogen van de CWO (P) is gelijk aan de warmte (Q) per seconde (t). Aangenomen 
dat de warmtecapaciteit en temperatuur tijdsonafhankelijk zijn, levert dit:

        [3]

Herschrijven levert:

      [4]

Een stromingssnelheid van 0,1 kg/s is ongeveer 80 liter per seconde. Gedurende het 
ontladen gaat de luchtstroom met ongeveer dezelfde temperatuur de reactor in als waarmee 
de lucht uit het buffervat komt [Appendix A]. Het temperatuurverschil over de reactor is 
nagenoeg gelijk aan dat van het buffervat.  De stromingssnelheid van 0,1 kg/s is dus ook 
voldoende is om de reactor met 3kW te ontladen. 

Aangezien er geen harde eisen zijn aangaande het laden van de CWO, kan dit als enige 
randvoorwaarde voor de stromingsnelheid  beschouwd worden. 

Het warmtewisselend oppervlak per warmtewisselaar kan bepaald worden door de 
ingangs- en uitgangstemperaturen per warmtewisselaar in te vullen in enkele vergelijkingen[5 
t/m 7]. Deze oppervlaktemaat is een goede indicatie voor de grootte van de warmtewisselaar. 
Echter zijn de gebruikte temperaturen gebaseerd op een test in het lab, waarmee daaruit 
afgeleide data slechts een schatting is. Het vermogen (P) van warmtewisselaars kan op twee 
verschillende manieren worden uitgedrukt:

          [5]
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         [6]

waar A (m2) het warmtewisselend oppervlak is, dT (K) het temperatuurverschil tussen de 
in- en uitgang van één kanaal door de warmtewisselaar, cp (J/kgK) de warmtecapaciteit van 
het medium en j de stromingssnelheid. U (W/m2K) is de warmtewisselende coëfficiënt, die 
anders is bij elke warmtewisselaar. Hiervoor zullen waarden geschat worden aan de hand 
van het type warmtewisselaar.  ΔTlm is het logaritmisch temperatuurverschil, nodig om het 
temperatuurverschil van beide stromen uit te drukken [Shah et al., 2003]. Gegeven door:

[7]

Waarin TWARM,in en TWARM,uit voor de temperaturen voor de ingaande en uitgaande  warme 
stroom staan en het soortgelijke geldt voor TKOUD,in en TKOUD,uit. Door [5] en [6] samen te voegen 
en te herschrijven verkrijgt men:

         [8]

Rest alleen de U-waarde van de warmtewisselaars om [8] te kunnen invullen. In de 
centrale warmtewisseling zijn twee verschillende typen warmtewisselaars aanwezig: 
lucht/lucht en water/lucht warmtewisselaars. Voor het eerste type worden normaliter 
plaatwarmtewisselaars gebruikt en voor het tweede type buis- of shell-tube warmtewisselaars. 
De U-waarden die hiervoor geschat zijn, zijn 50,0W/m2K en 100W/m2K respectievelijk, dit 
zijn normale U-waarden voor dat type warmtewisselaar in combinatie met de respectievelijke 
media [Shah et al. 2003].

Naast de U-waarde heeft elk type warmtewisselaar ook een compactheid: het aantal 
vierkante meter warmtewisselend oppervlak uit per kubieke meter (m2/m3) [Smeding, 
2001]. Voor plaat- en buiswarmtewisselaars is de compactheid 200m2/m3 en 125 m2/
m3 respectievelijk gekozen. Met  behulp van de voorgaande werkwijze kan voor elke 
warmtewisselaar in de centrale warmtewisseling het vermogen en het volume geschat 
worden. De berekende gegevens van de warmtewisselaars zijn aan het eind van de paragraaf 
opgenomen in tabellen. 

Naast ventilatoren en warmtewisselaars bevat de centrale warmtewisseling 
driewegkleppen en luchtkanalen, zoals te zien is in de figuur 11. De driewegkleppen zijn 
aanwezig om de luchtstroom waar nodig langs een bepaalde warmtewisselaar te sturen. 

 Door de theorie uit het bovenstaande toe te passen, kunnen de dimensies van de 
centrale warmtewisseling  bepaald worden. Hierbij wordt uitgegaan van de configuratie 
zonder, een opzet zoals in figuur 11.  Tijdens het laden zal de luchtstroom door de collector 
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warmtewisselaar stromen; tijdens ontladen is de stroom omgekeerd en zal de luchtstroom uit 
de reactor de collector warmtewisselaar passeren (figuur 12 en 13)

  Om de centrale warmtewisseling te dimensioneren en specificeren moeten de twee 
warmtewisselaars: de primaire en collector warmtewisselaar eerst gespecificeerd worden:

De primaire warmtewisselaar is een lucht-lucht warmtewisselaar (figuur 14). Deze 
warmtewisselaar moet genoeg vermogen hebben om warmte te wisselen met grote 

12.
de stroomrichting in de 
centrale warmtewisseling 
tijdens ontladen

13.
de stroomrichting in de 
centrale warmtewisseling 
tijdens laden

Naam Primaire Warmtewisselaar (laden op 130 °C)

Type Plaatwarmtewisselaar (lucht-lucht)

Compactheid 200 m2/m3

U waarde 50,0 W/m2K

j 0,10 kg/s

c 1500 J/kgK

A 24,2 m2

V 0,12 m3

P 1,28*104 W

Temperaturen (Appendix A)

B.
de specificaties van de 
primaire warmtewisselaar
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temperatuurverschillen (tabel B), wat resulteert in een vermogen van 13kW en een volume 
van 0,12m3.

De collector warmtewisselaar is een water-lucht warmtewisselaar en faciliteert 
de warmteoverdracht tussen de zonnecollector en de luchtstroom door de CWO. De 
temperatuur waarop deze warmtewisselaar kunnen hoog zijn, 130 °C, tijdens laden. De 
temperatuurverschillen zijn echter klein (tabel C). Dit resulteert een warmtewisselaar zoals 
in figuur 15, die goed geïsoleerd moet worden door de hoge temperaturen in het interne van 
de warmtewisselaar.

 

14.
de primaire warmtewisselaar

Naam Primaire Warmtewisselaar (laden op 130 °C)

Type Plaatwarmtewisselaar (lucht-lucht)

Compactheid 125 m2/m3

U waarde 100 W/m2K

j 0,10 kg/s

c 1500 J/kgK

A 6,08 m2

V 0,05 m3

P 2,50*103 W

Temperaturen (Appendix A)

C.
de specificaties van de 
collector warmtewisselaar

15.
de collector 
warmtewisselaar
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Door alle nodige aansluitingen aan deze twee warmtewisselaars toe te voegen, kan de 
complete centrale warmtewisseling gevisualiseerd worden, zoals te zien in figuur 16. 

2.1.2. Buffervat & Reactor

Het buffervat en de reactor zijn de locaties waar de warmte naartoe moet en de centrale 
warmtewisseling voorziet in de warmtestroom naar en tussen deze onderdelen, de reactor 
moet immers ook het buffervat van warmte voorzien. Het buffervat is vervolgens aangesloten 
op de warmtevraag van de woning. Figuur 17 geeft de verschillende situaties weer, de 
stroming  is aangegeven in groen.

De reactoruitgang is aangesloten op de ingang van het buffervat om aan de warmtevraag 
te kunnen voldoen. Er is echter ook een vierde situatie, gelijkend op de tweede, waarin de 
warmte uit de reactor naar de primaire warmtewisselaar gaat om de ingaande stroom te 
verwarmen. Dit wordt gedaan om de lucht, die uit de reactor komt, op een temperatuur te 
brengen die hoog genoeg is om het buffervat te verwarmen.

  Het buffervat (figuur 18) is in alle betekenissen van het woord een buffer: het is een 
reservoir van warmte waar de woning uit kan tappen, de zonnecollector en reactor vullen 
dit reservoir met warmte, zodat de voorraad niet uitgeput raakt. Dit reservoir bestaat uit een 
tank water. 

Het buffervat is de grens tussen de CWO en de warmtevraag. Het buffervat is aangesloten op 
de centrale warmtewisseling, maar is daarnaast ook aangesloten op het verwarmingssysteem 
van de woning. 

16.
de centrale warmtewisseling 
zonder isolatie

17.
de buffervat en reactor hub 
in verschillende situaties
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Het concept van een buffervat is niet nieuw, zonnecollectorsystemen maken gebruik van 
een dergelijk systeem. Het is daarom overbodig om een nieuw vat te ontwerpen, echter moet 
de grootte gekozen worden: een groter vat betekent een grotere buffer. Een vat van 200 liter is 
gebruikt in eerdere simulaties van de CWO, dit type zal hier ook gebruikt worden. De warmte-
inhoud van het buffervat is te bepalen door allereerst het temperatuurverschil tussen de 
omgeving en de maximale temperatuur in het vat te achterhalen. De maximale temperatuur 
zal door piekvermogen vanuit de zonnecollector op kunnen lopen tot 90°C, bij een hogere 
temperatuur gaat het water koken. De omgevingstemperatuur wordt op 15°C geschat, een 
normale temperatuur voor zolders, kelders, bijkeukens, etc. De maximale warmte-inhoud van 
het buffervat kan berekend worden door:

[9]

Het buffervat zal echter geladen moeten worden als de temperatuur in het buffervat voor 
langere tijd onder 65°C valt, dit is nodig om gezondheidsrisico’s te vermijden. De warmte-
inhoud die bij deze temperatuur hoort is 41,8 MJ. Wanneer de warmte-inhoud van het 
buffervat onder deze waarde zakt, is er op dat moment niet genoeg zonne-energie om de 
warmtevraag te dekken. De reactor moet er dan voor zorgen dat de warmte-inhoud van het 
buffervat op peil blijft. 

Waar de centrale warmtewisseling en het buffervat relatief klein zijn, bestaat het grootste 
gedeelte van het volume van de warmtewisseling  uit de reactor. Met een energiedichtheid 
van 1 GJ/m3 en een warmte-inhoud van 7GJ voor de gehele CWO neemt het TC-materiaal 7 
m3 in beslag. Hier moet het volume van de behuizing, luchtkanalen en isolatie bij opgeteld 
worden. 

2.1.3. Isolatie

Isolatie is een belangrijk onderdeel van de CWO. Het verlies van warmte aan de omgeving 
is vanwege twee redenen onwenselijk. Ten eerste verlaagt dit verlies de energieprestatie van 
de CWO. Ten tweede opereert de CWO op temperaturen die zo hoog zijn dat wanneer deze 
warmte in een woning vrijkomt het wooncomfort erg wordt aangetast. 

Er zijn verschillende opties voor isolatie. De keuze voor een isolatiemateriaal is afhankelijk 
van het temperatuurverschil tussen de twee media, waar de isolatie tussen zit. Daarnaast 
is het oppervlak van het te isoleren onderdeel belangrijk. Met behulp van de U-waarde van 
het isolatiemateriaal, het oppervlak en het temperatuurverschil kan het warmteverlies per 
seconde gevonden worden, uitgedrukt in Watt. De U-waarde is afhankelijk van de dikte van 
de laag isolatie (L) en de thermische geleidbaarheid van het isolatiemateriaal (λ), uitgedrukt 
in de relatie:

[10]

Hoe dikker het materiaal, des te lager de U-waarde en des te beter de isolatie. Echter eist 
deze dikte volume, wat de CWO groter maakt. Dit is voornamelijk bij het isoleren van de 
reactor een uitdaging, aangezien de reactor het grootste onderdeel van de CWO is. De andere 
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onderdelen zijn kleiner, waardoor er minder isolatie nodig is. De centrale warmtewisseling 
is klein genoeg om als geheel met het relatief goedkope steenwol (λ=0,04 W/mK) geïsoleerd 
te worden.  De centrale warmtewisseling heeft ruwweg een volume van 0,25m3. Met een 
isolatiedikte van 0,2m krijgt de centrale warmtewisseling een volume van ongeveer 0,7m3 
en een oppervlakte van  ongeveer 4,5m2, als de vorm tot een kubus versimpelt wordt.  Door 
een temperatuurverschil van ongeveer 100°C aan te nemen, kan het warmteverlies {Qw) 
berekend worden:

     [11]

Het vermogen van de reactor moet 90W naar boven bijgesteld worden om te compenseren 
voor het warmteverlies in de centrale warmtewisseling. Deze 90W is 3% van het geëiste 
vermogen van 3kW. Bij luchtkanalen geldt dezelfde berekening: met een isolatie van 10cm dik 
steenwol, een buisradius van 0,02m en een temperatuurverschil van 100°C gaat er ongeveer 
30W verloren per meter. Hier komt het warmteverlies in de reactor nog bij en enkele tientallen 
meters aan luchtkanalen is niet ondenkbaar.  Hoewel het bovenstaande een grove schatting 
is, is te zien dat het warmteverlies kan zo snel oplopen tot enkele tientallen procenten van 
het reactorvermogen, tenzij er zeer grondig geïsoleerd wordt. Het warmteverlies kan verder 
beperkt worden door onderdelen zoals de zonnecollector, centrale warmtewisseling en het 
buffervat dicht bij elkaar te plaatsen, bijvoorbeeld op zolder. Elke keer dat de collector het 
buffervat direct laat, zal de warmte dan geconcentreerd blijven in die locatie. De reactor, door 
zijn grootte, zal niet altijd dichtbij deze onderdelen geplaatst kunnen worden. 

Zoals eerder beschreven is dit warmteverlies om twee redenen onwenselijk, een verlaagde 
energieprestatie en een ongewenste warmte in de woning. Dit is op twee manieren te 
voorkomen: het toevoegen van meer isolatie en het vergroten van de reactor. Deze laatste 
oplossing vergroot echter het warmteverlies naar de woning, omdat door het vergroten van de 
reactor er meer vermogen geleverd kan worden om voor het warmteverlies te compenseren.

Warmteverlies is echter een misleidende term. Warmte die de CWO verliest, verwarmt de 
woning, wat de warmtevraag kan verlagen. Doch kan er niet vanuit gegaan worden, dat deze 
warmte verloren gaat waar en wanneer de bewoners dat willen. Hoewel extra isolatie en het 
vergroten van de reactor hetzelfde nadeel hebben, extra volume, heeft extra isolatie dus de 
voorkeur. Het vergroten van de reactor brengt daarnaast extra problemen met zich mee. Een 
grotere stromingssnelheid is nodig om het vermogen te verhogen. Extra collectoroppervlak 
is nodig om dit extra reactorvolume te laden. Ook is een grotere reactor zwaarder, wat niet 
bevorderlijk is voor de veiligheid in de woning. 

Isolatie van de CWO moet de eerste stap zijn, pas als alle mogelijkheden tot isolatie uitgeput 
zijn en de  CWO daarna nog steeds niet voldoende presteert dan moet de reactor vergroot 
worden om het benodigde vermogen te behalen.

Een andere optie om warmteverlies tegen te gaan en de CWO compacter te maken is de 
ontwikkeling van een efficiënt laadschema. Door de CWO te laden op een dergelijke manier, 
waardoor er bij vergelijking 11 een lagere waarde uit zou komen, kan de efficiëntie van de 
CWO verhoogd worden.

2.2. Laadschema’s
Warmteverlies is sterk afhankelijk van de temperatuur van de luchtstroom. Tijdens het 

ontladen van de reactor wordt er een maximale temperatuur van 65°C bereikt. Dit is een factor 
twee lager dan de temperatuur tijdens het laden van de reactor, die 130°C is. In vergelijking [11] 
is te zien dat een lagere temperatuur leidt tot minder warmteverlies. Een lagere temperatuur 
van de luchtstroom tijdens het laden zou minder warmteverlies als gevolg hebben. Helaas is 
er een temperatuur van 130°C nodig om het zouthydraat MgCl2•6H2O, volledig te dehydreren 
naar MgCl2•2H2O. Deze reactie vindt echter niet spontaan plaats wanneer de temperatuur deze 
waarde heeft. Het zouthydraat verliest geleidelijk watermoleculen totdat al het MgCl2•6H2O 
omgezet is naar MgCl2•2H2O. Dit proces is daarnaast afhankelijk van temperatuur, zoals in 
figuur 19 te zien is. 

Bij een temperatuur van slechts 65°C, begint MgCl2•6H2O te dehydreren. De reactie stopt 
echter wanneer al het MgCl2•6H2O is omgezet naar MgCl2•4H2O. De temperatuur is niet hoog 
genoeg om MgCl2•6H2O volledig te dehydreren naar MgCl2•2H2O.
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Dit gegeven helpt het doel van deze opdracht te realiseren: het ontwerpen van een CWO 
concept dat ingepast kan worden in renovatiewoningen, waarvan de warmtevraag 15 GJ 
per jaar is. De grootte van de CWO maakt het echter lastig om genoeg renovatiewoningen 
energieneutraal te maken. In de huidige situatie moet de zonnecollector in staat zijn warmte 
van 130°C te leveren, voordat de reactor geladen kan worden. Door ook te laden met 65°C 
wordt MgCl2•6H2O in de reactor alvast omgezet naar MgCl2•4H2O. Wanneer het rendement 
het toelaat kan de dehydratie  voortgezet worden (MgCl2•4H2O=>MgCl2•2H2O)  met warmte 
van 130°C. 

De reactie MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O heeft een bepaalde reactie-enthalpie, dit is de 
warmte in Joule die nodig is om MgCl2•6H2O naar MgCl2•2H2O om te zetten. Door met een 
lagere temperatuur MgCl2•6H2O naar MgCl2•4H2O om te zetten is er minder warmte van 
130°C nodig om MgCl2•4H2O naar MgCl2•2H2O om te zetten dan om meteen MgCl2•6H2O naar 
MgCl2•2H2O om te zetten. Met andere woorden de reactie-enthalpie van MgCl2•4H2O naar 
MgCl2•2H2O is dus lager dan die van MgCl2•6H2O naar MgCl2•2H2O. De reactie-enthalpie van 
MgCl2•6H2O=>MgCl2•4H2O en MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O bij elkaar opgeteld, is gelijk aan de 
reactie-enthalpie van MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O. Omdat MgCl2•6H2O==>MgCl2•4H2O echter 
op lagere temperatuur plaatsvindt, kan de zonnecollector efficiënter deze reactie van warmte 
voorzien dan de reacties MgCl2•4H2O=>MgCl2•2H2O of MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O. In theorie 
zou het laadschema MgCl2•6H2O=>MgCl2•4H2O=>MgCl2•2H2O dus efficiënter met zonne-
energie omgaan dan het laadschema MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O.

Dit heeft twee voordelen. De luchtstroom hoeft op jaarbasis minder vaak naar 130°C 
opgewarmd te worden, wat het warmteverlies vermindert en daarmee ook de isolatie. Ook 
hoeft de reactor niet vergroot te worden om voor het warmteverlies te compenseren. Daarnaast 
kunnen gedurende het jaar vaker lagere temperaturen, zoals 65°C, bereikt worden met de 
collector dan de hogere temperatuur van 130°C. Naast dat het laadschema MgCl2•6H2O=> 
MgCl2•4H2O=>MgCl2•2H2O in theorie efficiënter is, kan het dus ook de reactor gedeeltelijk 
geladen worden waneer het laadschema MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O dit niet kan. Figuur 
20 geeft de output per vierkante meter collectoroppervlak aan voor de twee verschillende 
temperaturen. De output voor 130°C ligt het gehele jaar lager dan die van 65°C , met andere 
woorden η65>η130.

Wanneer de collector een gelijke hoeveelheid warmte (Q) moet leveren van 65°C of 
130°C, mag bij 65°C  het collectoroppervlak kleiner zijn dan bij 130°C . Dit komt doordat de 
hoeveelheid warmte afhangt van het rendement, het collectoroppervlak en de instraling: 
            

[12]

De hoeveelheid warmte (Q) staat vast, de instraling (I) is niet beïnvloedbaar en aangezien 
η65>η130,  resulteert dit in een kleiner benodigd collectoroppervlak (A) voor warmte van 65°C 
in vergelijking met warmte van 130°C. Daarom zal verminderen van het aantal keren dat er 
op 130°C geladen moet worden het collectoroppervlak doen verkleinen.

Deze aanpassing aan het laadschema maakt de compacte warmteopslag (CWO) compacter, 
wat de integratie zal vergemakkelijken. Deze aanpassing is echter gebaseerd op hypotheses. 
Om te kijken of dit nieuwe laadschema (MgCl2•6H2O>MgCl2•4H2O>MgCl2•H2O) daadwerkelijk 
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voordeliger is dan het huidige laadschema (MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O) worden deze met 
elkaar vergeleken in een simulatie. Zo wordt er gekeken of deze oplossing tot beperken van het 
warmteverlies de reactor wel voldoende laad en of er inderdaad minder collectoroppervlak 
nodig is. Daarnaast zal de simulatie ook aantonen of een reactorinhoud van 7GJ voldoende is.

2.2.1. De simulatie

De simulatie vergelijkt twee situaties: 

Het 1-stap laadschema (MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O)
Het 2-stap laadschema (MgCl2•6H2O=>MgCl2•4H2O=>MgCl2•2H2O)

Naast de reactor wordt het buffervat, de zonnecollector en de warmtevraag gesimuleerd. 
Voor elke situatie wordt gewerkt met dezelfde warmtevraag en hetzelfde warmteaanbod. De 
warmtevraag, waar in dit model mee gewerkt wordt, is de warmtevraag die eerder door het 
ECN is vastgesteld: 9GJ voor tapwater en 6GJ voor ruimteverwarming (figuur 21). Daarnaast is 
aangenomen dat de temperatuur die uit de collector komt dynamisch kan worden aangepast 
door de stroomsnelheid in de leidingen van de collector te controleren. Ook wordt er van 
uit gegaan dat de reactor gecompartimenteerd is en dat er dus steeds kleine stukjes van de 
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reactor geladen en ontladen kunnen worden. De output van de zonnecollector is niet groot 
genoeg om de gehele reactor op dezelfde temperatuur te krijgen.

Naast de warmtevraag is er ook warmteverlies, daarom wordt in het model rekening 
gehouden met het warmteverlies in het buffervat, aangezien dit een standaardproduct is 
waar de gegevens van bekend zijn. Deze simulatie bouwt voort op een simulatie van het 
ECN, de simulatie van het ECN is echter gebaseerd op een ander type CWO, waardoor deze 
niet bruikbaar is in deze opdracht. De simulatie in deze opdracht werkt echter met dezelfde 
warmvraag en warmteaanbod als de simulatie van het ECN(Appendix E). Deze input is gegeven 
per uur gedurende een jaar. In deze simulatie is het warmteverlies in de reactor en in de 
leidingen niet meegenomen, omdat de waarden hiervoor onbekend zijn De inputvariabelen 
en de constanten die in de simulatie gebruikt zijn, zijn te vinden in tabel D. De simulatie zal 
het jaar uur voor uur doorberekenen. De waarden van de constanten zijn ook afkomstig van 
het ECN.

In de simulatie wordt gekeken naar de invloed van de laadschema’s op de warmte-inhoud 
van de reactor, de warmte-inhoud van het buffervat en de manier waarop zonne-energie 
gebruikt wordt. Dit laatste aspect is toegevoegd, omdat de zonnefractie (het percentage van 
de warmtevraag dat door zonne-energie gedekt wordt) niet volledig beschrijft hoe de zonne-
energie gebruikt wordt. Het kan zijn dat er zonnewarmte is zonder dat deze gebruikt wordt 
voor de CWO. Bijvoorbeeld wanneer het rendement in de zonnecollector niet hoog genoeg is 
voor een bepaalde actie. Door het gebruik van de zonnewarmte mee te nemen in de simulatie, 
kan bekeken worden hoeveel zonne-energie verloren gaat in de verschillende laadschema’s. 

Zoals de naam ‘laadschema’ doet vermoeden, loopt het model keer op keer een serie 
stappen door. Deze stappen zijn voor elke situatie verschillend, maar telkens worden er drie 
dingen geëvalueerd:

Input Grootheid Eenheid

Zonne-intensiteit I W/m2

Buitentemperatuur Ta °C

Warmtevraag Ruimte Rv J

Warmtevraag Water Rdhw J

Constante Waarde

Energiedichtheid MgCl2•6H2O<=>MgCl2•2H2O 1GJ/m3

Reactietemperatuur MgCl2•6H2O<=>MgCl2•2H2O 130 °C

Energiedichtheid MgCl2•6H2O<=>MgCl2•4H2O 0,5GJ/m3

Reactietemperatuur MgCl2•6H2O<=>MgCl2•4H2O 65°C

Reactorvermogen tijdens ontladen 3kW

Maximale Warmte-inhoud Reactor 7GJ

Volume Buffervat 0,2m3

Oppervlakte Buffervat 2,05m2

U-waarde Buffervat 0,2W/m2K

Omgevingstemperatuur Buffervat 15°C

Maximale temperatuur Buffervat 90°C

Minimale temperatuur Buffervat 65°C

Collector Rendement zie vergelijking [1], waarbij

η0 0,7

a1 1,35

a2 0,0059

Collectoroppervlak 10m2

D.
inputwaarden en constanten 
die gebruikt zijn in de 
simulatie
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- Wat is de warmte-inhoud van het buffervat?
- Wat is de warmte-inhoud van de reactor?
- Is er bruikbare zonne-energie aanwezig en hoe wordt deze gebruikt?

Het buffervat wordt ontladen door de warmtevraag en wordt aangevuld door de reactor of 
de zonnecollector. De collector zal altijd eerst het buffervat aanvullen tot boven de minimale 
warmte-inhoud. Als de reactor geladen wordt terwijl het buffervat niet geladen is, dan is het 
risico aanwezig dat het buffervat niet genoeg warmte bevat in het geval van een warmtevraag. 
Dit resulteert in geen warm water of geen verwarming in de woning en dit moet vermeden 
worden. Wanneer er geen warmte vanuit de collector komt, moet de reactor het buffervat 
aanvullen, wat de warmte-inhoud van de reactor verlaagt. Wanneer er bruikbare warmte 
vanuit de collector komt, terwijl het buffervat zijn maximale warmte-inhoud heeft bereikt, 
wordt de reactor opgeladen. Een schematische weergave van de warmtestromen is te zien in 
figuur 22.

De definitie van bruikbare warmte is per laadschema en per moment verschillend. De 
bruikbaarheid van de zonne-energie is afhankelijk van het vermogen van de collector om 
van de zonne-energie warmte te maken van een bepaalde temperatuur. Om het buffervat 
door middel van zonne-energie te laden, moet er warmte met een temperatuur van 65°C 
uit de collector komen. Het vermogen van de collector om die temperatuur te maken wordt 
uitgedrukt in een rendement. Dit rendement geeft aan hoeveel procent van de initiële 
instraling als warmte uit de collector komt met een temperatuur van 65°C. Wanneer op 
een bepaald moment het buffervat geladen moet worden en het rendement (η65) is hoger 
dan nul, dan is op dat moment de zonne-energie bruikbaar voor een temperatuur van 65°C. 
Hetzelfde geldt voor de reactor, maar dan met de rendementen en temperaturen die nodig 
zijn voor de reacties in de reactor: wederom 65°C voor MgCl2•6H2O=>MgCl2•4H2O en 130°C 
voor MgCl2•4H2O=>MgCl2•2H2O en MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O. Het aantal keren per jaar dat 
het rendement hoog genoeg is zodat een van deze reacties kan plaatsvinden, verschilt sterk 
per reactie. Op jaarbasis kan de zonnecollector ongeveer 18GJ aan warmte van 65°C leveren 
en 9GJ aan warmte van 130°C. Dit betekent dat er respectievelijk 36 m3 MgCl2•6H2O omgezet 
kan worden in MgCl2•4H2O en 9m3 MgCl2•6H2O naar MgCl2•2H2O, gebaseerd op de waarden 
in tabel D. Dit past niet in een reactor van 7GJ, echter is in deze berekening geen rekening 
gehouden met de warmte die direct het buffervat in gaat. Ook kan er met 9GJ aan warmte 
van 130°C 18m3 MgCl2•4H2O omgezet worden in MgCl2•2H2O. In deze redenatie is er geen 
rekening gehouden met het feit dat η65 > η130  altijd opgaat. Sommige zonne-energie wordt 
hierdoor twee keer meegeteld. Bij het doorberekenen van het 2-stap laadschema zal hier wel 
rekening mee gehouden worden en zal dus beter weergeven hoeveel warmte er in de reactor 
wordt opgeslagen.
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2.2.2.	Het	berekenen	van	de	laadschema’s

Om de warmtestromen uit figuur 22 accuraat te simuleren moeten deze eerst gedefinieerd 
worden. Het warmteverlies in de collector, reactor en tussenliggende delen kan niet bepaald 
worden, het warmteverlies in het buffervat (Qverlies) is gegeven door:

[13]

De constanten zijn te vinden in tabel D, de temperatuur van het buffervat is onbekend en 
moet bepaald worden aan de hand van de warmte-inhoud. Rest nog de uitdrukkingen voor de 
warmtestromen tussen de collector, reactor en het buffervat (Jbuffervat,65;Jreactor,65;Jreactor,130 en JCWO 
in figuur 22).

De warmte die uit de collector komt (JY,X), met een bepaalde temperatuur X, is gedefinieerd 
als:

[14]

Waar JY,X  in Joule de warmte is op temperatuur X, Y de bestemming van de warmte. Verder 
is t de tijd in seconden dat de warmte nodig is, Izon de intensiteit van de zon in W/m2 en Ac het 
collectoroppervlak in m2. Het rendement van de collector is gegeven door  ηx  (aan de hand 
van [1]) om warmte met een bepaalde temperatuur X te maken. De waarden voor Izon zijn per 
uur gedefinieerd en daarom is indirect de waarde voor ηx dat ook. 

Het laden van het buffervat heeft altijd voorrang wanneer deze niet maximaal geladen is, 
het buffervat moet tenminste een warmte-inhoud hebben van 42MJ oftewel een temperatuur 
van 65°C . Door de warmte-inhoud van het buffervat (Qbuffervat) te evalueren kan er bij η65>0 
bepaald worden hoeveel zonne-energie in het buffervat gaat. Het buffervat mag geladen 
worden tot 90°C, wat correspondeert met een warmte-inhoud van 63MJ.  De hoeveelheid 
warmte die in het buffervat gaat, kan als volgt bepaald worden:

 [15]

Hier wordt vergeleken wat het verschil is tussen de maximale warmte-inhoud en de 
huidige warmte-inhoud van het buffervat. Dit verschil is de maximale hoeveelheid warmte 
waarmee het buffervat geladen mag worden vanuit de zonnecollector. Met deze parameters 
kan achterhaald worden hoeveel seconden (t*) er warmte naar het buffervat kan worden 
gestuurd om deze zo dicht mogelijk tot 63 MJ te laden, met een maximum van 3600 seconden, 
oftewel een uur. Elke seconde die van deze 3600 overblijft kan gebruikt worden om de reactor 
te laden, als het rendement voor temperatuur X dit toelaat. De warmte (Jreactor,X) die dan naar 
de reactor gaat is gegeven door:

 [16]

Deze warmte wordt bij de warmte-inhoud van de reactor opgeteld. Naast de hoeveelheid 
warmte wordt ook het type warmte bijgehouden, zodat men kan zien hoe de zonnewarmte 
gedurende het jaar gebruikt wordt.

Als de zonne-energie niet toereikend is om het buffervat te vullen dan wordt er warmte 
vanuit de reactor naar het buffervat gestuurd om het tekort aan te vullen. Het buffervat wordt 
opgewarmd tot dat de temperatuur 65°C is, oftewel een warmte-inhoud van 42MJ. Dit tekort 
(JCWO) is het verschil tussen de gewenste warmte-inhoud van 42MJ en de huidige warmte-
inhoud (Qbuffervat):

[17]

Deze warmte wordt afgetrokken van de warmte-inhoud van de reactor. Deze wordt dan:

 [18]

Waar Qreactor* die nieuwe warmte-inhoud is en Qreactor de huidige warmte-inhoud van de 
reactor is.
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Met behulp van deze vergelijkingen, kunnen de laadschema’s doorberekend worden. 
Onderstaand wordt eerst het buffervat besproken, omdat het laadschema start met de 
warmte-inhoud van het buffervat . Vervolgens komen het laden van de reactor aan bod 
volgens de verschillende laadschema’s.

2.2.3.	Het	buffervat

In figuur 23 is het laadschema van het buffervat geïllustreerd. In dit schema wordt 
(bovenaan) eerst gekeken of er zonne-energie is en als dit het geval is, wordt gekeken of het 
rendement hoog genoeg is om het buffervat te laden, in de figuur te zien bij (1). Wanneer 
het rendement hoog genoeg is gaat schema door naar (2). Hier wordt er gekeken of er al 
genoeg warmte in het buffervat zit; als de warmte-inhoud hoger is dan 42MJ, dan mag de 
zonne-energie gebruikt worden om de reactor te laden (X=Qzon). Als het buffervat een te 
lage warmte-inhoud heeft vervolgt het laadschema zijn weg naar (4). Zodra de temperatuur 
van het buffervat boven 90°C (Q=63MJ) komt (5), kan het overschot gebruikt worden om 
de reactor te laden(X=Qzon+Qb-63). Als dit niet het geval is (6), dan wordt er gekeken of de 
warmte-inhoud van het buffervat nadat de zonne-energie erbij is gegaan boven 42MJ uitkomt. 
Is dit het geval dan stopt het laadschema. Wanneer dit niet zo is, springt het laadschema naar 
(3), waar er getracht wordt warmte uit de reactor te halen. Het buffervat zal dan aangevuld 
worden tot 42MJ zodat de temperatuur van het buffervat 65°C is. Als er niet genoeg warmte 
in de reactor zit, zal in het daadwerkelijke systeem een externe warmtebron gebruikt worden 
om het buffervat te vullen. In de simulatie zal slechts het tekort geregistreerd worden. Deze 
stap is niet weergegeven in figuur 23.

In een systeem zonder reactor valt het rechterdeel in figuur 23 weg, ook met de restwarmte 
kan in dat geval niets gedaan worden. In de simulatie loopt het tekort in een dergelijk systeem 
loopt in een jaar tot 9GJ op. Een warmteopslag moet deze 9GJ aanvullen door de restwarmte, 
waar een reactorloos systeem niets mee kan, op te slaan.

Het  buffervat is opgenomen in het ontwerp om op piektijden als buffer te dienen, omdat 
de reactor alleen de warmtevraag niet kan bijbenen. In de simulatie van het 1-stap en 2-stap 
laadschema is gekeken of de reactor genoeg energie levert aan het buffervat, zodat het 
buffervat niet leeg raakt. Door de warmte-inhoud van het vat uit te zetten tegen de tijd bij 
verschillende vermogens van de reactor zal dit duidelijk worden.

Zoals uit figuur 24 blijkt, is een reactorvermogen van 3kW voldoende om de warmte-inhoud 
niet onder nul te laten zakken. Ook een vermogen van 2,5 kW voldoet, bij een vermogen van 
2kW daalt de warmte-inhoud van het buffervat pas tot onder nul, wat in realiteit niet mogelijk 
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is, maar erop duidt dat de reactor op dat moment de vraag niet meer aan kan. 

2.2.4.		Het	1-stap	laadschema

Wanneer de reactor alleen geladen mag worden wanneer de reactie MgCl2•6H2O=>MgCl2•2H2O 
compleet kan plaatsvinden, ontstaat er de situatie van het 1-stap laadschema. Om te laden 
moet het rendement hiervoor hoog genoeg zijn, oftewel η130 groter dan nul. Uit vergelijking 
[14] blijkt dat de warmte anders niet bruikbaar is voor deze reactie en dus weggegooid moet 
worden, zoals te zien is in figuur 25.

Dit laadschema beïnvloedt het verloop van de warmte-inhoud in de reactor gedurende het 
jaar, te zien in figuur 26. In maart is warmte-inhoud van de reactor nul, wat betekent dat er 
een externe warmtebron, zoals een CV-ketel, moet worden ingezet om het buffervat warm 
genoeg te houden. Dit tekort is ongeveer 300MJ, wat ongeveer de warmtevraag is van een 
week in maart. Bij de start van de simulatie is echter uitgegaan van een warmte-inhoud van 
de reactor van 3,8GJ, bij een hogere startwaarde was het tekort niet voorgekomen. In figuur 
21 is te zien dat de warmtevraag aan het begin van het jaar hoger is dan aan het eind van het 
jaar. In november en december is er totaal ongeveer 3,8 GJ warmtevraag, terwijl dit in januari 
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en februari 4,5GJ is. Een hogere startwaarde lijkt realistisch.
Het opmerkelijke aan de warmte-inhoud van de reactor is dat deze aan het eind van het 

jaar bijna 3GJ lager is dan de startwaarde, wat betekent dat de CWO niet genoeg kan laden om 
de warmtevraag in het volgende jaar te dekken. Hoewel het tekort in dit jaar 300MJ is, zal dit 
in het daaropvolgende jaar ongeveer 3GJ zijn.

Een van de oorzaken van deze lagere stand is dat er warmte verloren gaat wanneer het 
buffervat vol zit, maar het laadschema het niet toelaat om de reactor te laden, omdat het 
rendement te laag is. Deze verloren warmte loopt gedurende het jaar op tot ongeveer 1GJ 
(65°C). In figuur 27 is deze warmte als groen aangegeven, de figuur geeft de allocatie van de 
zonnewarmte weer. 

De verhouding tussen de warmte die naar de reactor gaat en die naar het buffervat gaat, 
weerspiegelt het warmteaanbod en de warmtevraag. Deze verloren energie lijkt gedurende 
het jaar enigszins constant te zijn. 

In totaal wordt als het rendement het toelaat (η130>0)de reactor 6,2GJ geladen. Het systeem 
zonder reactor kwam 9GJ warmte tekort, dus dit is de warmte die de reactor moet leveren om 
volledige zonnefractie te bereiken. Het 1-stap laadschema komt dus 2,8GJ tekort, wat overeen 
komt met de lagere reactorstand aan het einde van het jaar. Het lijkt er dus op dat er niet 
gewacht moet worden met het laden van de reactor totdat het rendement hoog genoeg is 
(η130>0).
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2.2.5.		Het	2-stap	laadschema

Het laden van de reactor kan in het 2-stap laadschema (figuur 28) plaatsvinden als 
η130 groter is dan nul of wanneer η65 groter is dan nul. Voor deze reacties moeten 

respectievelijk MgCl2•4H2O of MgCl2•6H2O aanwezig zijn in de reactor.

Als nu de allocatie van de hoeveelheid zonne-energie wordt bekeken in figuur 29, is er te 
zien dat de reactor nu ook geladen kan worden als het buffervat vol zit en η65 groter is dan 
nul is. Het 2-stap laadschema bouwt hiermee een voorsprong op op het 1-stap laadschema, 
want de 1GJ die in het 1-stap laadschema niet gebruikt kon worden, wordt nu gebruikt om 
2m3 aan MgCl2•4H2O te maken. Met 1GJ aan warmte van 65°C en 1GJ aan warmte van 130°C, 
kan er 2m3 van de reactor volledig geladen worden, in tegenstelling tot het 1-stap laadschema 
wat hier 2GJ aan warmte van 130°C voor nodig heeft. Doordat 65°C met een hoger rendement 
uit de zonnecollector komt dan 130°C zal er minder instraling nodig zijn om de reactor een 
bepaalde hoeveelheid te laden. Het collectoroppervlak kan dus kleiner zijn. 
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De warmte-inhoud van de reactor (figuur 30) na een jaar illustreert dit, na een jaar is de 
warmte-inhoud terug op de startwaarde. Het 2-stap laadschema kan de reactor 2,8GJ extra 
laden dan het 1-stap laadschema, terwijl het collectoroppervlak gelijk blijft. De mate waarin 
de reactor geladen is, versterkt dit beeld: in een jaar wordt er voor 5GJ aan MgCl2•4H2O 
gemaakt en 4GJ aan MgCl2•2H2O. In totaal een warmte van 9GJ. Dit vult de warmte aan die 
het systeem zonder reactor te kort kwam.  De warmtevraag wordt nagenoeg compleet gedekt 
door de CWO, er is een tekort van 60MJ in maart.

De reactorgrootte van 7GJ, oftewel 7m3, is goed gekozen, zoals te zien is in de figuur. 
De maximale warmte-inhoud van de reactor is 6,65GJ, wat 350MJ overlaat. Zoals eerder 
genoemd, was de warmte-inhoud bij de start wellicht te laag gekozen. Door deze startwaarde 
te verhogen, zodat de reactor volledig tot 7GJ geladen wordt, verdwijnt het tekort in maart.
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2.2.6. Efficiëntie van de laadschema’s

De zonnefractie van een verwarmingssysteem, de mate waarin zonnewarmte de 
warmtevraag dekt, verbetert door de toevoeging van een CWO. Het systeem zonder reactor 
kwam 9GJ aan warmte tekort (Qtekort) om de warmtevraag (Qwarmtevraag) te dekken met de 
bruikbare zonnewarmte. De zonnefractie (Z) van dit systeem is dan als volgt te berekenen:

[19]

Wat betekent dat zonnewarmte 40% van de warmtevraag dekt. In de simulatie kwam 
het systeem met het 2-stap laadschema 60MJ tekort om aan de energievraag te kunnen 
voldoen, terwijl dit voor het 1-stap laadschema 300 MJ was. Daarnaast kwam was de warmte-
inhoud van de reactor na een jaar 2,8 GJ lager bij het 1-stap laadschema, wat het tekort van 
dat laatschema op 3,1GJ zet. De zonnefractie zijn dan 0,99 en 0,79 voor het 2-stap en 1-stap 
laadschema respectievelijk.

Deze 1% die het 2-stap laadschema mist om volledig de warmtevraag te dekken, komt door 
de lage startwaarde van de reactorwaarde.  Door deze te verhogen met 300MJ verdwijnt het 
tekort en laadt de reactor nog steeds niet volledig op, het gedrag van het laadschema verandert 
dus niet. Het verhogen van de startwaarde is ook geoorloofd als naar de warmtevraag gekeken 
wordt.

Het risico dat de 100% zonnefractie in gevaar komt door een slecht jaar is niet bijzonder 
groot. Zowel de warmtevraag als het warmteaanbod zijn gebaseerd op data van het KNMI, die 
met behulp van klimaatdata een typisch Nederlands jaar hebben ontwikkeld, compleet met 
uitschieters. De kans dat een jaar veel slechter of beter is, is klein. Daarentegen is de marge 
niet groot, met de verhoging van de startwaarde mag de warmtevraag per jaar ongeveer 
300MJ hoger zijn. Als dit hoger is, zal er een extra verwarmingsbron nodig zijn, zoals een 
CV-ketel. Het vergroten van het volume van de reactor is een simpele oplossing waarmee de 
marge vergroot kan worden. Het vergroten van de reactor met bijvoorbeeld 1m3 weegt op 
tegen het plaatsen van een CV-ketel, wat ongeveer hetzelfde volume opeist.

Het 1-stap laadschema kan ook een zonnefractie van 100% bereiken als het 
collectoroppervlak vergroot wordt. Dit is nodig om de binnenkomende warmte te vergroten 
wanneer de reactor geladen kan worden (η130>0). Aangezien er ongeveer 6GJ geladen 
wordt en 9GJ geladen moet worden, moet er als er geladen wordt anderhalf keer zoveel 
warmte binnenkomen om deze eis van 9GJ wel te dekken. Er zijn immers geen andere 
tijdstippen waarop de reactor in dit laadschema geladen kan worden. Dit resulteert in een 
collectoroppervlak dat 150% groter is dan de 10m2 die in de simulatie gebruikt is. Omdat 
er meer warmte geladen moet worden in dezelfde tijd, vereist dit een hoger vermogen van 
de CWO. Dit resulteert in dat er meer reactorvolume geladen wordt in dezelfde tijd om deze 
warmte op te slaan.  De stromingssnelheid moet verhoogd worden en het actief volume stijgt. 
Een groter volume betekent ook meer oppervlak, wat resulteert in meer warmteverlies.

Het 1-stap laadschema laad echter minder vaak dan het 2-stap laadschema, Het 1-stap 
laadschema is ongeveer 1000 uur actief per jaar met  het laden op een temperatuur van 
130°C. In tegenstelling is het 2-stap laadschema ongeveer 600 uur actief met het laden op 
deze temperatuur. Echter is het laadschema ook 900 uur per jaar bezig met het laden op 65°C.

Het warmteverlies op jaarbasis is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de CWO 
en de woning, de oppervlakte van het actieve deel, de isolatie en de totale tijd dat de CWO actief 
is. Welk laadschema het meeste warmteverlies heeft is lastig te bepalen. Uitgaande van dezelfde 
omvang en isolatie, verschillen de laadschema’s op het gebied van temperatuurverschil, 
oppervlakte en de tijd dat de CWO actief is. Bij het 2-stap laadschema is de CWO vaker 
actief, maar is er een kleiner actief oppervlak en zal er een kleiner temperatuurverschil met 
de omgeving zijn. Zonder extra inzicht in de fysieke eigenschappen van de CWO, kan met 
enkel de data uit deze simulatie niet bepaald worden welke van de laadschema’s er minder 
warmteverlies heeft.

Het doel van deze simulatie was tweevoudig. Ten eerste is er gekeken of de eerder 
geschatte reactorgrootte van 7GJ groot genoeg is. In deze simulatie is dat het geval. Ten 
tweede werd er gekeken in hoeverre een laadschema invloed heeft op de compactheid van 
de CWO. Dit kan door het warmteverlies te verminderen, wat de isolatie vermindert. Ook 
kan het collectoroppervlak kleiner zijn wat meer ruimte overlaat voor andere duurzame 
energiebronnen, zoals PV-panelen. Dit laatste is het geval, maar warmteverlies is lastig te 
modeleren als de fysieke opzet van de CWO niet compleet duidelijk is. De simulatie toont aan 
dat de reactorgrootte voldoet, maar het warmteverlies in de CWO is niet meegenomen in de 
simulatie. De CWO zal grondig geïsoleerd moeten worden ongeacht de reactietemperatuur 
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om dit warmteverlies tegen te gaan. De reactor raakt al vol in de simulatie zonder rekening 
te houden met warmteverlies. De kans is dus groot dat de reactor en het collectoroppervlak 
vergroot moeten worden om voor dit warmteverlies te compenseren. In welke mate dit 
moet gebeuren is niet duidelijk, het is wel duidelijk dat het collectoroppervlak bij het 1-stap 
laadschema meer vergroot moet worden dan bij het 2-stap laadschema. 

Daarnaast zijn er enkele interessante feiten naar boven gekomen die kunnen helpen bij 
het verdere ontwerp. De hoeveelheid waarmee de reactor geladen wordt in een enkele keer 
is zeer klein vergeleken met de totale reactorgrootten (3kJ). De aanname om de reactor in 
delen te splitsen was correct, door de aard van het TC-materiaal kan de zonnecollector niet 
de gehele reactor tegelijkertijd opwarmen. Deze hoeveelheid was zelf zo klein dat de keuze 
om de reactor te laden waarschijnlijk ook afhankelijk moet zijn van de warmte-inhoud van 
een reactordeel. De CWO moet in staat zijn om met de beschikbare warmte discrete delen 
van de reactor te laden. Aanvullend is de warmtecapaciteit van het TC-materiaal zo hoog dat 
een klein reactor materiaal makkelijker is op te warmen. Het effect wat de warmtecapaciteit 
heeft op CWO is in deze simulatie niet meegenomen. Het interne van de reactor is als black 
box beschouwd. Echter kan het de theoretische basis van deze simulatie op losse schroeven 
zetten, de energie die nodig is om een reactordeel te verwarmen is onbekend.

Het gegeven dat de reactor in delen gesplitst moet worden is daarentegen een nuttige 
randvoorwaarde voor de gebouwintegratie. Deze delen die zowel fysiek als thermische 
gescheiden van elkaar moet zijn, hinten naar een gecompartimenteerde/modulaire aanpak.

2.3. Gebouwintegratie en Reactorontwerp
Gebouwintegratie is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van de warmteopslag. De 

randvoorwaarden die komen kijken bij de gebouwintegratie van de seizoensopslag hebben 
betrekking op het efficiënt functioneren van de seizoensopslag in de woning. In deze paragraaf 
zullen deze opties en randvoorwaarden rondom de seizoensopslag en de gebouwintegratie 
besproken worden.

De CWO moet in een woning geïntegreerd kunnen worden, maar ook geïntegreerd mogen 
worden. Er zijn dus zowel fysieke als sociale en juridische restricties die betrekking hebben 
tot de gebouwintegratie van een CWO. Fysieke restricties zoals het warmteverlies en het 
volume zijn in het voorgaande ter sprake gekomen. Wat dit voor invloed heeft op de CWO zal 
later besproken worden.

Het sociale en juridische aspect is belangrijk aangezien het aangeeft in welke mate de CWO 
toegelaten zal worden in een woning. De bewoners hebben baat bij een relatieve goedkope, 
kleine en veilige CWO (§1.2 en Appendix B). De introductie van een seizoensopslag kan 
op verschillende manieren minder succesvol uitpakken. Een voorbeeld hiervan is de kans 
op weerstand van bewoners om het product in hun woning te krijgen. In de analyse bleek 
dat de bewoners van de woning de primaire gebruikers zijn. De projectontwikkelaars en 
woningcorporaties zullen niet investeren in een systeem dat de belangen van de bewoners 
benadeelt. Daarom moet het de woonwensen van de mensen niet beperken. 

De woonwensen zijn lastig te specificeren. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu heeft een continu onderzoek lopen om de woonwensen van mensen te 
indexeren. Zo willen veel mensen die een verhuisdrang hebben graag een grotere woning, 
maar in ongeveer dezelfde prijsklasse als de huidige woning. Er zijn ook overheidsregels 
die nagevolgd moeten worden. De regels die invloed hebben op de gebouwintegratie zijn 
voornamelijk de officiële vastlegging van de eisen voor het welzijn van mensen. Veel van de 
reglementen leggen vast waar een woning aan moet voldoen om bewoonbaar verklaard te 
worden. Het is bijvoorbeeld bij wet vastgelegd dat een woning bepaalde gebruiksfuncties 
moet hebben en dat de toegang, doorgang en bruikbaarheid van de ruimtes die deze functies 
faciliteren gewaarborgd moet zijn.  Ook wordt er nauwlettend gekeken naar het effect van 
een woning op de omgeving om te zorgen dat bijvoorbeeld een woning het uiterlijk van de 
buurt niet verstoort. De welstandscommissie bepaald of een woning gebouwd of verbouwd 
mag worden. Een voorbeeld is dat het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een 
woning soms niet mag, omdat dit dus invloed heeft op het uiterlijk van de woning en de buurt 
[Bouwbesluit, 2003].

De CWO moet dus bovenal veilig zijn. Daarnaast verkleint een grote CWO de woonruimte, 
wat haaks op de wens van groot wonen staat.  Als de CWO wordt geïntegreerd op een locatie 
die niet gebruikt wordt voor andere doeleinden, hoeft dit de woonruimte niet te beperken. 
Een onzichtbare CWO is in dat opzicht een kleine CWO, omdat deze zich niet in het zicht 
bevindt.. De CWO moet dan echter ook onzichtbaar zijn op andere manieren. Geluidsoverlast 
of warmteoverlast vestigen ongewenste aandacht op de CWO. Een voorbeeld hiervan is het 
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warmteverlies dat het wooncomfort zou kunnen bederven. Ook moet de CWO simpelweg 
functioneren, een niet werkende CWO zal zeer zeker opvallen. Een betrouwbare CWO is 
belangrijk en bij eventuele mankementen moet het snel te repareren zijn. Kortom een 
betrouwbare bron van warmte zonder impact op het dagelijks leven van de bewoners.

Deze randvoorwaarden aangaande het welzijn en de wensen van de bewoners en 
omwonenden moeten in acht genomen worden, wil de CWO met succes geïntegreerd worden 
in de gebouwde omgeving. Het volume, de zichtbaarheid en veiligheid van de CWO spelen 
hierin een rol. Naast dit zijn er andere aspecten, zoals de prijs. Integratielocaties zullen 
getoetst moeten worden op deze aspecten.

2.3.1. Integratielocaties

In voorgaand onderzoek zijn al enkele mogelijke integratielocaties in een woning geopperd. 
Zoals het knieschot op zolder of de kruipruimte onder het huis [Visser et al., 2010]. Om deze 
opties open te houden, maar ook de weg vrij te houden voor andere mogelijkheden is er 
een mindmap gemaakt over dit onderwerp. Deze mindmap (figuur 31) is geïnspireerd op 
een literatuur- en empirisch onderzoek, waar zowel gekeken is naar referentiewoningen als 
bestaande woningen. Als de CWO gebruikt moet worden voor de Building Future doeleinden 
dan moet er een manier gevonden worden om de seizoensopslag in zo veel mogelijk soorten 
renovatiewoningen te integreren, in het bijzonder in rijtjeshuizen, die het meest voorkomen 
[Agentschap NL, 2010]. 

De opties tot integratie hebben een aantal dingen gemeen. Het draait om de plaatsing 
van het TC-materiaal, want de randapparatuur wordt zoveel mogelijk op een centrale 
locatie geplaatst, aangezien deze niet veel groter is dan huidige verwarmingsinstallaties. De  
integratielocaties zijn dus bedoeld voor het integreren van de reactor.

De ideeën uit de mindmap zijn ruwweg in te delen in 7 integratielocaties die getoetst 
kunnen worden aan de randvoorwaarden van de CWO. 

•Veel huizen hebben zolders, aangezien het overgrote deel van de Nederlandse huizen een 
schuin dak heeft. Zelfs als de zolder een gebruiksfunctie heeft, dan zijn er gedeelten die niet 
geschikt zijn voor gebruik. De nok en het knieschot zijn beide te klein om bij een mogelijk 
woonvertrek te betrekken, dit leent zich goed als locatie voor de reactor.

•In sommige streken van Nederland hebben huizen een kruipruimte, deze ruimte bevindt 
zich onder één of meer vertrekken op de begaande grond. Deze ruimte is een halve tot één 
meter diep en wordt gebruikt om vloeren te beschermen tegen de negatieve invloeden van 
de grond. Ook wordt deze ruimte gebruikt om leidingen en kabels in weg te werken. Naast 

31.
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kruipruimtes zijn er kelders, wat gebruiksruimtes zijn onder grondniveau, deze komen echter 
minder voor en verschillen sterk van grootte. 

•Het	opofferen	van	een	gebruiksruimte	(of	een	deel	ervan),	zoals	een	slaapkamer	of	
trapkast, is een voor de hand liggende integratielocatie. Deze ruimtes zijn over het 
algemeen goed toegankelijk en hebben een groot volume. Er zijn ook ruimtes  die minder 
gebruikt worden, zoals de meterkast, berging of bijkeuken. 

•Niet elke muur in een huis is een dragende muur, sommige muren zijn enkel aanwezig om 
ruimtes te scheiden. Deze muren zijn over het algemeen dun, ongeveer 70mm, en kunnen 
zonder veel moeite vervangen worden[Agentschap NL, 2010]. Als de bewoners bereid 
zijn om aan beide kanten van de muur het vertrek te verkleinen, dan kan in de gewonnen 
ruimte (een deel van) de reactor geplaatst worden. Door het materiaal in een buitenmuur 
te plaatsen wordt de buitenomgeving iets kleiner, maar wordt aan de binnenomgeving niets 
veranderd. 

•Naast in huis kan de reactor ook buiten de woning geplaatst worden.  Door de reactor te 
begraven onder de tuin of oprit kan deze volledig uit het zicht geplaatst worden. Ook zou 
de reactor ondergebracht kunnen worden in andere gebouwen op het perceel zoals een 
garage of schuur.

•De warmteopslag van een aantal huizen kan ook samen genomen worden. Bij de 
opslag in een districtreactor wordt de warmte die in de huizen gewonnen naar een 
grote gezamenlijke reactor gestuurd, waar vervolgens deze warmte opgeslagen wordt. 
In de winter wordt de warmte van de reactor naar de huizen gestuurd om de huizen 
te verwarmen. Dit is een variant op stadsverwarming, maar waar stadsverwarming 
eenrichtingsverkeer is, stroomt de warmte in dit geval beide kanten op. 

•Een andere vorm van gezamenlijke opslag is het containersysteem. Bij dit systeem bevinden 
de centrale warmtewisseling, collector en buffervat zich in de woning. De daadwerkelijke 
opslag zijn containers gevuld met TC-materiaal. Deze reactor is mobiel en wordt regelmatig 
vervangen.	Hierdoor	is	er	minder	ruimte	nodig	voor	de	opslag	in	de	woning	en	kan	het	ene	
huis bij overproductie een ander huis verwarmen.

Deze integratielocaties kunnen getest worden aan de randvoorwaarden die de CWO en 
omgeving aan ze stelt. Eerder kwamen enkele van deze voorwaarden aan bod, deze bespraken 
randvoorwaarden opgelegd door de bewoners en omgeving.  Deze voorwaarden gecombineerd 
met de eigenschappen van de CWO beperken het aantal interessante integratielocaties. Zo is 
de beschikbaarheid en het volume van een ruimte kritiek. Er kan te weinig plek zijn voor de 
reactor of isolatie. Dit verhoogt het warmteverlies, wat het wooncomfort kan verlagen als 
de ruimte  zich dichtbij de woonvertrekken bevindt. Wanneer een ruimte ontoegankelijk is, 
zal reparatie moeilijker worden, wat de zichtbaarheid van de CWO negatief beïnvloedt. De 
integratielocaties zullen aan deze voorwaarden getoetst moeten worden, zodat er een keuze 
gemaakt kan worden. Dit kan door middel van een matrix, waar de integratielocaties een 
score krijgen voor elk van de voorwaarden (tabel E). 
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De eigenschappen waarop getoetst is geven aan hoe geschikt een integratielocatie is voor 
massa-integratie. Zo is er gekeken naar de beschikbaarheid van de ruimte als reactorlocatie 
en het volume van deze ruimte. Daarnaast zegt de toegankelijkheid van deze ruimte iets over 
de moeilijkheid van installatie en reparatie.  Dit heeft ook invloed op de complexiteit, maar 
deze eigenschap zegt ook iets over hoeveel werk er verzet moet worden wil de CWO op een 
bepaalde locatie geïnstalleerd worden en functioneren. Het kan namelijk zo zijn dat een 
locatie zeer toegankelijk is, maar dat er bijvoorbeeld zeer veel gedaan moet worden om de 
warmte daarheen te krijgen. Veiligheid geeft aan of een CWO op een locatie risico’s met zich 
meebrengt aangaande de veiligheid, bijvoorbeeld instortingsgevaar, bacteriële vervuiling of 
een hoge luchtvochtigheid. Zichtbaarheid geeft aan hoe zeer het bestaan van de CWO wordt 
opgemerkt, dit kan bijvoorbeeld gebeuren door warmteverlies, geluidsoverlast of een impact 
op het uiterlijk van de woning. Een reactor kan bijvoorbeeld volkomen weggewerkt zijn in 
de woning, maar door warmteverlies kan de CWO toch een negatieve impact hebben op de 
woning. Het warmteverlies heeft ook iets te maken met de efficiëntie van een integratieconcept. 
Het is belangrijk dat een groot deel van de warmte uit de reactor ook in het buffervat terecht 
komt. Tenslotte geeft de score voor kosten aan hoeveel geld het gaat kosten om een oplossing 
te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden. De scores (tabel E) in deze categorieën 
van de integratielocaties geven aan welke integratielocaties de meeste potentie hebben.

2.3.2. Analyse Integratielocaties 

De zolder en muur integratielocaties scoren het best. Bij het muur integratielocatie is de 
nadruk gelegd op buitenmuren, aangezien binnenmuren in een categorie met gebruiksruimtes 
geplaatst kunnen worden. De district en container concepten zijn duur en complex door de 
enorme infrastructuur die er bij komt kijken. Deze hebben daar ook diepe onvoldoendes en 
daarom een lage totale score.

Alle opties zijn veilig als er voorzorgmaatregelen genomen zijn, zo kan er vloerversteviging 
nodig zijn. De CWO is zwaar en niet elke vloer is daarop berekend. Hooggeplaatste opties 
zijn daarom als minder veilig geplaatst. Volledig uit de woning geplaatste reactoren zijn het 
veiligst, maar dit voorkomt niet het gevaar wat kan ontstaan door andere onderdelen van de 
CWO in de woning. Deze zijn echter niet minder veilig dan een standaardverwarmingssysteem.

Een gebruiksruimte opgeven is technisch een goed idee, maar woonruimte opgeven zal 
niet populair zijn. Er zal  niet veel ruimte echt beschikbaar voor deze optie.

Een reactor onder de tuin, oprit of in de kruipruimte zijn weggestopt, maar niet goed 
toegankelijk wat onderhoud moeilijk maakt. Onderhoud is niet nodig bij een pure opslag, 
maar een  atmosferisch/open systeem heeft dit niet, de opslag is tegelijk ook de reactor en is 
daarom technisch complex. Onderhoud kan nodig zijn, zeker voor een nieuw product. Ook al 
is een reactor in de kruipruimte buiten zicht, zal deze toch opvallen aangezien de reactor de 
primaire woonvertrekken kan ongewenst verwarmen. 

De beste oplossingen hebben niet veel warmteverlies omdat deze zich niet in de buurt van 
de woonvertrekken bevinden of grondig geïsoleerd kan worden. Ook zijn de opties relatief 
goedkoop vergeleken met het grondverzet dat komt kijken bij het begraven van de reactor. 
Wanneer er een buitenmuur moet verdwijnen om de reactor te plaatsen valt dit duurder uit 
en heeft daarom een lagere score dan de zolder.

De collector ligt op het dak dus de luchtkanaallengte naar de reactor is klein in het geval 
van integratie op zolder. Hetzelfde geldt voor de muur locatie, aangenomen dat de buitenmuur 
tot boven toe van een reactor wordt voorzien. Dit verlaagt het warmteverlies en verhoogt 
daarmee de efficiëntie. Aangezien het warmteverlies niet hoog zal zijn, zal de onzichtbaarheid 
voornamelijk worden aangetast door de esthetische impact. Deze kan echter beperkt worden 
door lambrisering, waardoor het weer op een muur of zolder lijkt, terwijl de toegankelijkheid 
wordt gehandhaafd.

Vele huizen hebben ook een zolder en overwegend lege buitenmuren. Deze bevatten elk 
enkele kubieke meters aan ruimte, maar in het geval van standaard rijtjeshuizen is een enkele 
locatie waarschijnlijk niet genoeg voor een complete reactor plus isolatie. De vormen van deze 
locaties zijn een prisma en een balk voor de zolder en muur integratielocaties respectievelijk.

De balk, die in essentie ook een prisma is, is in de diepte beperkt. De lichtinval in de woning 
wordt verhinderd bij een te diepe reactor in de muur. Het prisma op zolder heeft geen harde 
grens qua afmetingen, maar zal ook gedimensioneerd moeten worden met de eigenschappen 
van de ruimte in gedachte. De breedte van de locatie neemt enkele meters in beslag en zal 
niet de beperkende factor zijn. Het grondvlak van dit prisma, een zijaanzicht in dit geval, 
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zal de vorm verder definiëren . Deze vorm wordt beïnvloed door de hoogte en diepte van 
de integratielocatie en daarmee de dakhelling. Deze verschilt per woning is en maakt het 
lastig om een uniforme oplossing te bedenken. Dit geldt ook voor de muur optie, aangezien 
de muur per woning op een andere manier onderbroken wordt door ramen en deuren. Een 
specifieke reactor ontwerpen voor elke woning lijkt moeizaam. Een flexibele oplossing die 
zich kan aanpassen aan de specifieke geometrie van de woning lijkt het gunstigste. Daarnaast 
scoorden beide integratielocaties even hoog en wanneer er een flexibele oplossing moet 
komen, is het gunstig om deze oplossing voor beide locatie te ontwerpen.

Twee flexibele oplossingen zijn een bulkaanpak en een modulaire aanpak. Dit zijn 
oplossingen waarbij de geometrie van de gehele reactor kan worden aangepast door er een 
samen te stellen uit kleinere modules of er een te storten van reactormateriaal, zoals dat nu 
gebeurt met beton of isolatiemateriaal. Het materiaal waar deze bulkoplossing uit bestaat is 
zodanig klein dat dit nagenoeg elke vorm kan aannemen.

In deze oplossing is het echter lastig om het materiaal onderling te scheiden, zowel fysiek 
als thermisch. De simulatie hintte al naar een modulaire aanpak. Vanwege de reactiekinetiek 
en de warmtecapaciteit van het TC- materiaal is  het nodig om kleinere volumes TC-materiaal 
te scheiden, zodat er een enkele keer maar een klein deel actief is. De zonnewarmte is niet 
constant genoeg om zeer grote delen van de reactor de dehydreren. Deze modulaire aanpak 
heeft de voorkeur, in deze oplossing kunnen kleinere volumes reactor materiaal thermisch 
en fysiek gescheiden worden. De luchtstroom kan dan gestuurd worden naar de module die 
dan actief is, terwijl de rest van de reactor dat niet is. Dit verkleint het actieve oppervlak van 
de CWO wat warmteverlies tegengaat. Ook fungeert het omringende TC-materiaal als isolatie 
zodat er minder warmte de woning in stroomt. De vorm, volume en de interface met de rest 
van de CWO zal verder gespecificeerd moeten worden.

2.3.3. Module ontwerp

Een module is een essentieel onderdeel van de reactor, enkele problemen rondom de 
reactor gaan ook op voor een enkele module.  Zo zijn warmteverlies, vorm en volume van 
de integratielocatie, prijs, toegankelijkheid en complexiteit ook aspecten waar rekening 
gehouden mee moet worden bij het ontwerpen van een module. Daarnaast is ook de 
reactiekinetiek belangrijk, de vorm van de module mag de reactie van TC-materiaal niet 
compliceren. De toegankelijkheid zegt iets over hoe toegankelijk een module in de reactor 
is, oftewel hoe makkelijk het is om deze module te plaatsen of verwijderen, zowel tijdens 
installatie als reparatie. Hier gaat het om het volume en vorm van de module, een zeer grote 
module kan bijvoorbeeld niet zonder hulpmiddelen geplaatst worden.  Een druppelvormige 
is dan weer lastig te stapelen. Dit alles beïnvloedt de installatie en reparatie van de reactor. 
Warmteverlies en prijs spreken voor zich en complexiteit geeft aan hoe ingewikkeld een 
module is. Een grote complexiteit kan de kans op storing vergroten en daarnaast de prijs en 
het installatiegemak negatief beïnvloeden. Ten slotte beïnvloedt de vorm en het volume van 
de integratielocatie de module. Om de CWO zo compact mogelijk te maken, is het belangrijk 
om elke locatie zo efficiënt mogelijk in te vullen met modules. Aangezien deze ruimtes van 
elkaar verschillen in vorm en volume is het belangrijk om de module zodanig vorm te geven 
dat deze efficiënt in elke locatie is in te passen. Hiertoe moet met het ontwerpen van de 
module rekening gehouden worden met:

Warmteverlies
Veiligheid
Integratielocatie
Prijs
Toegankelijkheid
Complexiteit
Reactiekinetiek

Dit alles heeft invloed op de vorm, volume en connecties van de module.
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2.3.3.1. Vorm

De vorm van de module moet zodanig gekozen zijn dat deze de integratielocaties efficiënt 
in kan vullen. Deze locaties zijn prisma’s, een vorm die een constante doorsnede heeft over 
één dimensie. De integratielocaties hebben dus geen willekeurig vorm. Door de modules ook 
prismavorming te maken kan een integratielocatie in een enkele dimensie efficiënt ingevuld 
worden. De lengte van dit prisma wordt beperkt door de diepte van de muur integratielocatie. 
Deze mag niet te diep zijn in verband met de lichtinval van de woning. In de zolder locatie 
wordt de lengte beperkt door de breedte van de zolder die vele malen groter is dan de diepte 
van de muur.

Het grondvlak van de vormen van de integratielocatie zijn echter verschillend van elkaar, 
rechthoeken en driehoeken voor de muur en zolder locaties respectievelijk. Mogelijke vormen 
voor het grondvlak van de module moeten wederom getoetst worden aan van de aspecten 
(warmteverlies, prijs, etc.) uit de vorige paragraaf.

In de het set van twee dimensionale figuren zijn er slechts drie die een vlak kunnen 
opvullen zonder tussenruimte, het vierkant, de driehoek en de zeshoek, wat optimaal is voor 
het opvullen van de integratieruimtes.  Warmteverlies en reactiekinetiek in mindere mate 
heeft baat bij een vorm die zo min mogelijk oppervlak heeft per volume. Hoe beter een module 
geïsoleerd is, hoe efficiënter de reactie kan verlopen. In twee dimensies is de cirkel de vorm 
die de minste omtrek heeft per oppervlak. Voor verschillend aspecten zijn er verschillende 
vormen het beste, een goede overweging is vereist.

Er zijn vier vormen die potentie hebben: een vierkant, een driehoek, een zeshoek en een 
cirkel. Deze vormen vullen een zolder integratie zoals in figuur 33 is gedaan voor enkele 
dakhellingen.

In figuur 33 is aangegeven in welke mate de ruimte wordt ingevuld door de vier vormen. 
Deze percentages verschillen per dakhelling. Het aantal modules wat in die locatie ingepast 
wordt verschilt dus per woning. Daarnaast zijn er bij verschillende dakhellingen andere 
vormen die optimaal zijn. Het is moeilijk om een vorm te kiezen gezien de variatie aan 
dakhellingen in Nederland (figuur 32).

Het volume heeft daarnaast een grote invloed. In figuur 33 is de zien dat als de ruimte iets 
groter is er 9 zeshoeken extra inpassen. Daarnaast liggen de percentages in figuur 33 relatief 
bij elkaar, zeker gezien dat de modules als geheel en onderling geïsoleerd moeten worden en 
dat de overgebleven ruimte dus ook een nut als isolatie kan dienen.

Door ook de andere aspecten te evalueren kan men de vormen een score geven. Door de 

33.
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vormen te rangschikken voor elk aspect, 1 voor de beste vorm tot en met 4  voor de minste 
geschikte, en deze scores op te tellen, wordt de voorkeur voor een vorm duidelijk (tabel F).

De zeshoek scoort het best, met de cirkel op plaats twee. De afstand tussen deze twee vormen 
is echter misleidend. Zoals eerder gezegd is, is opvulling niet zo kritiek, de percentages liggen 
dicht bij elkaar en de overgebleven ruimte kan gebruikt worden voor isolatie. Warmteverlies 
weegt daarentegen zwaarder, dit brengt de twee scoren dichter bij elkaar als er weegfactoren 
toegepast zouden worden. 

De zeshoek scoort hoog omdat deze een vlak compleet kan invullen met het minste 
materiaal, bijen gebruiken dit gegeven ook voor hun honingraten [Hales, 1999]. Ook heeft 
een vlak van zeshoeken de kleinste buitenomtrek van alle figuren. Ook is deze vorm het 
makkelijkste te stapelen van alle vormen. Een constructie van zeshoeken is van zeer rigide, 
wat dit de veiligste optie maakt. Complexiteit en toegankelijkheid zijn samengevoegd tot 
installatiegemak, doordat een zeshoek zo makkelijk te stapelen is, heeft het ook hier de beste 
score gehaald. 

De cirkel scoort het best in de gebieden van reactiekinetiek en warmteverlies. Doordat een 
cirkel puntsymmetrisch is, zijn er geen “dode hoeken” waardoor daar de druk kan oplopen. 
Hoeveel invloed dit heeft op de reactie is echter niet duidelijk en valt ook niet binnen de 
scope van deze opdracht. Zoals eerder gezegd had de cirkel de beste omtrek-oppervlakte 
verhouding, wat resulteert in het laagste warmteverlies van alle vormen.

De manier om cirkels zo compact mogelijk in een vlak te plaatsen is in een hexagonaal 
verband. Een unie van twee vormen is dan een optie. (figuur 34)  Een cilindrische module 
in een zeshoekige steunconstructie heeft het beste van wat beide vormen te bieden hebben. 

De module is cilindervorming en heeft daarmee het kleinste oppervlak van alle prisma’s 
per eenheidsvolume. Deze wordt dan geïsoleerd met bijvoorbeeld vacuümisolatie om de 
module thermisch te scheiden van andere modules. Een enkele module isoleren met steenwol 
of een ander gebruikelijk isolatiemateriaal neemt te veel volume in.

Een set modules heeft de stevigheid van een constructie zeshoeken, wat verdere 
steunconstructies overbodig maakt. Er is slechts lambrisering nodig, zodat de modules uit 
het zicht verdwijnen. Ook zijn ze makkelijk te plaatsen.

Door de modules lossend in de zeshoeken te plaatsen, kan deze makkelijk vervangen 
worden in geval van reparatie. De tussenruimte is minimaal en kan gebruikt worden voor 
isolatie.

Zeshoek Driehoek Vierkant Cirkel

Warmteverlies 2 4 3 1

Integratie invulling 2 1 3 4

Veiligheid 1 3 2 4

Reactiekinetiek 2 4 3 1

Prijs 1 4 2 3

Installatiegemak 1 4 2 3

Totaal 9 20 16 15

F.
verschillende vormen 
getoetst

34.
de voorgestelde modulevorm
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2.3.3.2. Volume

De vorm van de module is bekend, als er 1 afmeting gespecificeerd wordt naast het 
volume kunnen de overige afmetingen afgeleid worden. Het volume van module betreft het 
cilindervormige deel. De module moet zowel in de muur als op zolder ingepast worden. 
Ook andere locaties zijn mogelijk, maar dat wordt niet meegenomen in de bepaling van de 
afmetingen. Zoals eerder genoemd, is de diepte van de muur locatie beperkt in verband met 
de lichtinval.  In deze integratieoptie wordt de muur in feit dikker, maar zijn er uitsparingen 
nodig voor ramen en deuren. Dit verlaagt de lichtinval in de woning. Bij wet is vastgelegd dat 
de lichtinval voor een raam een bepaalde waarde moet hebben. Deze waarde is afhankelijk 
van veel factoren, zoals locatie, grootte, etc. Dit maakt de beperking van diepte bepalen lastig. 
Als ijkpunt kan echter de maximale diepte van erkers en vensterbanken genomen worden. 
Deze elementen beperken de lichtinval op een soortgelijke manier en zijn bij wet toegestaan. 
De maximale toegestane diepte hiervan wordt geschat op een halve meter, wanneer het 
raamoppervlak door de toevoeging niet groter wordt.

Wanneer men hier isolatie en ruimte voor luchtkanalen afhaalt, is er 300mm over. Hiermee 
is de lengte van de cilinder bepaald.

Het volume is lastiger. Bij het bepalen van het volume moet rekening gehouden worden 
met de eerdergenoemde aspecten, echter valt veiligheid weg, omdat voor het volume van 
de module hetzelfde opgaat als voor de gehele reactor. Toegankelijkheid wordt vervangen 
door installatiegemak, zoals ook het geval was bij de keuze voor de vorm. Voor elk van deze 
aspecten kan er een zogenaamd voorkeursvolume bepaald worden, zoals in figuur 35.

Warmteverlies heeft baat bij een zo groot mogelijk modulevolume, aangezien de verhouding 
tussen volume en oppervlak steeds gunstiger wordt bij een groter volume. Voor het integreren 
in de woningen is een zo klein mogelijke module optimaal, omdat er dan zo min mogelijk loze 
ruimte is. Voor zowel de prijs en complexiteit geldt dat een grote module gunstiger is. Er 
zijn dan minder onderdelen per gehele reactor, wat de prijs en kans op storingen verlaagt. 
De reactiekinetiek heeft dan weer een voorkeur voor een zo klein mogelijke module. Het 
opwarmen, reageren en afkoelen van het TC-materiaal in de module verloopt dan sneller. 
Installatiegemak is het enige aspect dat daadwerkelijk volume als voorkeur heeft. De module 
moet een afmeting hebben zodat het enigszins gemakkelijk geïnstalleerd en onderhouden 
kan worden. 

Als een module bijvoorbeeld niet door een raam of deur zou passen dan moet het dak open 
gebroken worden in het geval van zolder integratie. Bij onderhoud is dit dan ook het geval. 
Een ijkpunt is vergelijkbare apparatuur, zoals een cv-ketel, buffervat of wasmachine. Deze 
apparatuur vereist een soortgelijke aanpak. Dit betekent een volume van maximaal 0,2m3. 
Er moet echter ook rekening gehouden worden met het gewicht. Een module zal ongeveer 
een dichtheid hebben van 1000kg/m3, aangezien het voor het grootste deel uit TC-materiaal 
bestaat met deze dichtheid. Bij installatie en reparatie schaalt het gewicht met de kosten van 
de infrastructuur die nodig zijn voor het plaatsen en verwijderen van modules. Een gewicht 
van 50kg lijkt schappelijk, zo kan een enkele module door een persoon worden vervangen 

35.
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worden. Met de eerder gestelde dichtheid is het volume dan 0,05m3. De energie-inhoud zal 
ongeveer 50MJ per module zijn. Een gehele reactor van 7GJ zou dan uit ongeveer 140 modules 
bestaan.

Met de lengte en volume kunnen nu de overige afmetingen bepaald worden. De cilinder 
heeft een straal van 230mm en de zeshoek daarom heen heeft zijdes van 270mm.

Deze 150 modules kunnen in veel woningen niet in een enkele locatie geplaatst worden, 
er zullen dus clusters van modules verspreid in de woning zijn. Hiervoor is er een efficiënt 
verbindingsontwerp voor nodig.

2.3.3.3. Connecties

Door de introductie van een clusterniveau in de architectuur van de reactor is het nodig 
om een de luchtstroom en warmtestroom tussen deze niveaus zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen.  De lengte van de luchtkanalen van de centrale warmtewisseling naar de modules 
moet zo kort mogelijk zijn om het actieve oppervlak van de CWO te verkleinen. Een apart kanaal 
naar elke module is dus niet efficiënt. Daarnaast moet elke module thermisch gescheiden 
van de andere modules. Dit gebeurt met isolatie, maar warmte bestemd voor de ene module 
mag niet in een andere module terecht komen via de luchtstroom.  Het TC-materiaal zou dan 
kunnen reageren, zelfs standaard buitenlucht zou het materiaal ongewenst kunnen hydreren. 
Het binnenste van de module moet dus kunnen afgesloten worden van de rest van de CWO 
wanneer het niet actief is.

Een manier om dit op te lossen is om een serie modules met elkaar te verbinden en per 
module een klep te maken die kan besluiten de stroom langs de module of door de module te 
sturen. 

In figuur 36 is te zien hoe dit model werkt: hoe een stroming van een module naar een de 
volgende module gestuurd kan worden, waarbij dan gekozen wordt of de stroming door deze 
module moet. Een serie modules kan om de paar modules een extra link hebben, zodat de 
luchtkanaallengte verder verkort kan worden. Een serie modules is dan een cluster (figuur 
37), waardoor de reactorarchitectuur er als ziet zoals in figuur 38.

36.
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37.
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Deze architectuur vereist echter dat er ook een datalijn naar elke module gaat om de 
actuatoren aan te sturen. Via het stuurprogramma kan dan de gewenste route door een 
cluster modules berekend worden.

2.3.4. CWO concept

De centrale warmtewisseling, collector buffervat en luchtkanalen zijn standaardproducten. 
De modules zijn echter een nieuw product, dat pas geproduceerd kan worden zodra bepaald 
is hoe de reactor precies gaat werken. Het bovenstaande ontwerp van reactormodules geeft 
een voorkeur voor de vorm, volume en connecties van de reactor vanuit het oogpunt van 
gebouwintegratie. Als dit alles gecombineerd wordt en als visualisatie in een woning geplaatst 
wordt, kan er gekeken worden of de bovenstaande oplossingen toereikend zijn.

Een tussenwoning is de perfecte casestudy om te evalueren of de integratie van de CWO 
geslaagd is. Deze tussenwoningen vertegenwoordigen ruim 30% van alle woningen in 
Nederland [Agentschap NL, 2010]. Als de CWO in deze woningen geïntegreerd kan worden, 
is dit een stap in de goede richting om de Building Future doelen te halen. Een gemiddelde 
tussenwoning heeft een dakoppervlak van 50 à 60 m2 en een volume van ongeveer 350m3.

De visualisatie (figuur 39) die gemaakt is, met de maten van het huis gebaseerd op de 
referentiewoning van Agentschap NL, laat zien dat er niet veel woonruimte verloren gaat.  De 
CWO neemt ongeveer 10m3 zonder isolatie, waarvan 9m3 reactor. In de visualisatie is geen 
isolatie weergegeven om ze de opzet van de modules te laten zien. Daarnaast is de 10m2 
collectoroppervlak ook niet weergegeven, aangezien dit een standaardproduct is. Met isolatie 
(figuur 40) komt het volume van de CWO op 22m3 in de woning uit, waarmee de gehele CWO 
6% van het volume van de woning. In feite is dit slechts een deel van de CWO, want een deel 
van de reactor (10m3) bevindt zich buiten de woning (buitenmuur). In totaal neemt de CWO 
een volume van 32m3 in. Het volume is geschat op basis van een isolatiedikte van ongeveer 
0,2m rondom de reactor en centrale warmtewisseling. In totaal heeft de CWO met bijna 160 
modules een warmte-inhoud van 7,9GJ. Met de isolatie, connecties en modulebehuizing is 
het volume van de CWO 32m3, terwijl de warmte-inhoud 7,9GJ is. De vraag is echter of deze 
schatting accuraat is en hoe dit zich verhoudt met andere vormen van warmteopslag die 
compleet geïsoleerd en functionerend zijn. Daarnaast is in deze opdracht een energiedichtheid 
van 1GJ/m3 voor een enkele module aangehouden, terwijl het ECN deze dichtheid voor de hele 
CWO had aangenomen. De werkelijke energiedichtheid van een module kan dus hoger liggen.

In figuur 40 zijn twee integratielocaties ingevuld, er blijven echter veel locaties over waar 
de CWO ingevuld kan worden. De modulaire aanpak leent zich niet enkel voor de zolder 
en muur locaties. Enkele kubieke meters in de buitenmuren, de trapkast, in de nok van het 
dak, kunnen ingevuld zonder dat deze direct in het zicht staan. In combinatie met makkelijk 
verwijderbare isolatie en eventuele esthetische bekleding, zoals steenstrips, is de reactor 
makkelijk toch toegankelijk terwijl het uiterlijk van de woning bewaard blijft.

38.
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Door de modulaire en hexagonale opzet van de reactor kunnen vele integratielocaties 
zo efficiënt mogelijk ingevuld worden, de ruimte die niet ingevuld is, kan gebruikt worden 
voor isolatie. Daarnaast is er elke keer maar een klein deel van de reactor actief, wat 
warmteverlies en het weglekken van warmte beperkt. De vorm van de module draagt hier 
ook aan bij. Naarmate er meer bekend is over het functioneren van de reactor zal de afweging 
aangaande volume opnieuw gemaakt moeten worden. Dit ontwerp heeft voornamelijk met 
de randvoorwaarden rondom gebouwintegratie rekening gehouden. Gedetailleerdere versies 
van de visualisaties zijn op de volgende pagina’s te zien. 

39.
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Conclusie
De CWO is erop gericht de Nederlandse gebouwde omgeving energieneutraal te maken. In 

een poging om dit streven een stapje dichterbij te brengen is in deze opdracht een CWO-concept 
voor renovatiewoningen ontworpen. Integratie in renovatiewoningen is de enige manier om 
de gebouwde omgeving voor 2050 energieneutraal te maken. Het volume van de CWO is 
hierbij het grootste struikelblok. Een volume van ongeveer 7m3 voor alleen de reactor maakt 
het lastig om de gehele CWO in genoeg woningen te integreren. Door de hoge temperaturen 
waarop de CWO opereert is ook warmteverlies een groot probleem, een probleem wat alleen 
op te lossen is door de CWO nog groter te maken. Dit warmteverlies zorgt ook voor een 
vermindering van de efficiëntie van de CWO en potentieel het wooncomfort. Er is grondige 
isolatie nodig of de warmte-inhoud van de CWO moet hoger zijn om voor dit warmteverlies 
te compenseren. Voor een succesvolle integratie in Nederlandse renovatiewoningen is een zo 
klein mogelijke CWO vereist die zo efficiënt mogelijk functioneert. Alles in deze opdracht is 
erop gespitst om het totale volume van de CWO te bepalen en oplossingen aan te dragen om 
dit volume zo veel mogelijk te verkleinen.

Een manier om de CWO te verkleinen is door efficiënter met de zonnewarmte om te 
gaan. Er vindt gedeeltelijke dehydratie van het TC-materiaal plaats op lagere temperaturen. 
In de simulatie van twee mogelijke laadschema’s van de CWO bleek dat het laadschema dat 
gebruik maakte dit gegeven vaker en meer kan laden op jaarbasis. Doordat er vaker en meer 
geladen kan worden, kan het collectoroppervlak kleiner zijn vergeleken met het  1-stap 
laadschema. Dit laadschema wacht met laden totdat de zonnecollector de temperatuur heeft 
bereikt voor complete dehydratie. Hierdoor moet het collectoroppervlak vergroot worden 
om de benodigde warmte in de reactor te krijgen tijdens het laden. Het warmteverlies in de 
reactor zou ook kleiner moeten op lagere temperaturen, wat zou vermoeden dat het 2-stap 
laadschema het aantal benodigde isolatiemateriaal zou beperken. De lagere temperatuur en 
het gegeven dat er slechts een klein deel van de reactor actief is tijdens laden zijn argumenten 
voor dit standpunt. De CWO is met dit laadschema echter vaker actief dan met het 1-stap 
laadschema wat het warmteverlies op jaarbasis weer doet toenemen.  Zonder een goed 
beeld van de precieze fysieke opzet van een CWO kan dit onmogelijk uitgerekend worden. 
Om die reden is het warmteverlies van de CWO in de simulatie ook niet meegenomen. In de 
simulatie kwam naar voren dat een reactorinhoud van 7GJ voldoende is voor een volledig 
duurzame CWO bij het 2-stap laadschema. Door de afwezigheid van warmteverlies in deze 
simulatie zal dit in de realiteit bijgesteld moeten worden. Het is zeer waarschijnlijk dat met 
de in de simulatie gebruikte input van de zonnecollector de warmtevraag niet gedekt wordt 
in een echte woning. De simulatie stipte echter wel aan dat de reactor gecompartimenteerd 
moet zijn om fatsoenlijk geladen te kunnen worden. Er is bij een aanbod van zonnewarmte 
slechts genoeg warmte om een deel van de opslag te laten reageren, waardoor reactordelen 
thermisch gescheiden van elkaar moeten zijn. 

Dit gegeven is gebruikt bij het verdere ontwerp van de CWO. Naast de thermo-chemische 
reactie bleek een modulaire aanpak ook voor andere aspecten aangaande de gebouwintegratie 
optimaal. Aspecten zoals de verscheidenheid aan vormen van de integratielocaties, 
warmteverlies en installatiegemak. In de opdracht kwam ook naar voren dat er vele 
integratieopties zijn. Veel van deze opties hebben grote nadelen, zoals aantasting van het 
wooncomfort of het gebrek aan toegankelijkheid voor installatie of reparatie. De opties die 
haalbaar waren, buitenmuren en zolders, verschillen van vorm en volume per woning. Zo 
verschillen bijvoorbeeld de dakhellingen onderling. Een modulevorm die nagenoeg elke 
locatie efficiënt kan invullen, is nodig. De vorm van de uiteindelijke module presteert goed in 
bijna elk aspect en is zelfs geschikt voor integratielocaties die niet waren meegewogen tijdens 
het ontwerp. Tenslotte is al het voorgaande gecombineerd in een complete virtuele CWO, 
die is geïntegreerd in de meeste voorkomende Nederlandse woning , de tussenwoning. De 
opslag is ondergebracht op zolder en in de buitenmuur. Vooral de optie in de buitenmuur is 
interessant omdat dit het volume van de woning niet verkleint. In totaal neemt de gehele CWO 
compleet met isolatie 32m3 in en kan 7,9GJ aan warmte op slaan in de modules. Daarnaast 
zijn er nog locaties over waar modules geplaatst kunnen worden, waardoor de CWO nog 
een grotere warmte-inhoud kan hebben, mocht dat nodig zijn. Deze modulaire CWO is zeer 
flexibel en kan makkelijk geïnstalleerd worden zonder zware apparatuur. Het TC-materiaal 
in de modules is gescheiden van het materiaal in de andere modules, wat gericht laden en 
ontladen makkelijker maakt. 

De daadwerkelijke reactorgrootte kan niet kleiner gemaakt worden, maar door het 
collectoroppervlak en de isolatie zo klein mogelijk te maken, neemt de totale grootte van de 
CWO af. Door de modulaire en flexibele opzet van de reactor kan de CWO in veel woningen in 
verschillende locaties geïnstalleerd worden. Als een significant deel van de renovatiewoningen 
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een CWO krijgt, kan in 2050 de Nederlandse gebouwde omgeving wellicht energieneutraal 
zijn.

Tenslotte zijn er nog enkele kanttekeningen die nut kunnen hebben bij een mogelijk 
vervolg op deze opdracht.

Het ECN heeft een energiedichtheid van 1GJ/m3 heeft geschat voor de gehele CWO. Dit lijkt 
optimistisch gezien het volume van het isolatiemateriaal wat nodig is. Nadat er een prototype 
is gemaakt van een module met isolatie of een gehele reactor met isolatie moet er getest 
worden wat de echte energiedichtheid is. Daarna kan er pas echt bepaald worden wat het 
daadwerkelijke volume van een CWO is in een typische woning.

Er is in deze opdracht niet specifiek naar isolatie gekeken. Het bleek dat er zoveel isolatie 
nodig was dat er aangenomen werd dat alleen goedkope isolatie, zoals steenwol, een optie 
is. Onderzoek hierna is echter nodig, er kunnen isolatiematerialen zijn met significant betere 
isolerende eigenschapen en niet veel hogere kosten.

Zodra er een groot (1GJ +) functionerend prototype is, is het nuttig om te testen of het 
2-stap laadschema daadwerkelijk werkt. Door de warmtecapaciteit van het TC-materiaal 
kan het zijn dat het opwarmen teveel energie kost en te langzaam gaat om het aanbevolen 
laadschema te gebruiken.
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