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Samenvatting 
Gasmotor warmtepompen met 

etektrische as en de dubbelwerkende 
elektrische warmtepomp als intelligent 
systeem ontworpen voor utiliteitsbouw 

bij (gelijktijdige) behoefte van warmte en 
koude zijn haalbare 

warmtepomptoepassingen volgens een 
bewezen techniek. 

Summary 
Both gas-engine driven heat-pumps, 
with electrical transmission, and the 

dual-purpose electrically driven 
heatpump, designed as intelligent 

systems for utility buildings in cases 
where (simultaneously) heating and 

cooling are needed, are feasible 
applications of heatpumps, using proven 

techniques. 
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De toepassing va1 
warmtepomp; tus 
en werkelijkheid 
Application of heat-pumps: fiction or fact? 

De theoretische besparingsrnogelijkheden van de warrntepomp ten opzichte van de 
gebruikelijke C.V.-ketel zijn indrukwekkend. De geschiedenis van het warmtepompprin
cipe dateert van 1852 (zie figuur 1). 
De praktische ontwikkeling en toepassing van de koelmachine, waarvan de warmte
pomp gebruik rnaakt, began ook al in de vorige eeuw en heeft zich sindsdien geweldig 
verbreid (zie figuur 2). 
De warmtepomp leek daarom een goede energiebesparingsoptie toen de energiecrisis 
van midden 1970 ons aan het denken zette over de mogelijkheden om het energiege
bruik ingrijpend te verminderen. 
Binnen de W.P.-technologie bestond er een aantal varianten zoals: de absorptie
warmtepomp en de elektrisch - danwel gasmotor gedreven - compressiewarmte
pomp. Deze laatste optie bood de grootste besparingen en er leken weinig moeilijkhe
den bij de realisering te verwachten. Op grond hiervan zijn in Nederland, maar met 
name ook in Duitsland aan het einde van de zeventiger jaren diverse projecten met 
gasmotorwarmtepompen gerealiseerd. 

William Thomeon 

SadiCarnot 

fig. 1 

HISTORIE 
De warmtepomp komt voort uit de 
wetenschappelijke discipline van de 
.thermodynamica (warmteleer) die 
zich met het gedrag van gassen. 
vloeistoffen en vaste stoffen 
bezighoudt. Oat heeft deze machine 

· gemeen met een antieke techniek, 
die van de stoommachine. 
In de voriga eeuw hebben veel 
natuurkundigen zich gebogen over de 
vraag tot welke temperatuur men 
moleculen en atomen kon afkoelen. 
Uit dit onderzoek is hat principe van 
de warmtepomp voortgekomen. 
Twee wetenschapsmensen hebben 
daar een belangrijke rot in gespeeld: 
de Engelsman William Thomson 
(lord Kelvin) en de Fransman 
Nicholas Leonard Sadi Carnot. 
Al in 1852 toonde Lord Kelvin in 
twee artikelen aan dat men een 
machine zou kunnen bouwen die 
tegelijkertijd kon koelen en 
verwarmen. Die machines werden 
toen ook gebouwd, maar 
(waarschijnlijk omdat er geen gebrek 
aan brandstof was) alleen voor de 
koeltoepassing. Vrij bekend waren de 
koelmachines van Bell-Coleman . 
Onze huidige koelkasten stammen 
daarvan af. 
Pas deze eeuw is men zich ook gaan 
richten op het verwarmingspotentieel 
van Kelvins ontdekking. In 1 9 27 ward 
de eerste echtewarmtepomp gei·nstal
leerd in het kantoorgebouw van de 
Southern California Edison Company . 
In Europa liep Zwitserland voorop. In 
1939 werd de eerste Europese 
warmtepomp aangebracht in Zurich. 
Oeze haalt warmte uit da door Zurich 
stromenda rivier de Limmat en pon\pt 
die near het stadhuis van Zurich. Oat 
wasklaarblijkelijk zo'n succes dat al 
na een jHr ook hat opanbllre badhuis 
in Zurich met een vergelijkbaar 
systeem ward verwarmd. Oit 
be•paarde 900 ton koten pet' jaar. 
Na de iw.acte -reldoorlog kwam de 
elektrische lucht-lucht pomp op. 
vooral in de VS. Deze pomp hMlt 
warmte uit de buitentucht en blHst 
warme lucht near binnen. Het werd 
Mn enorme rage in de VS, vooral ook 
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omdat men de warmtepomp 
dusdanig construeerde dat deze 
's zomers als airconditioning kon 
functioneren. Meer dan vier mi ljoen 
van deze pompen zijn in de VS 
gelnstalleerd en op vrijwel elke 
Amerikaanse hotelkamer komt _, 
ze tegen . 
In Europa ging hetnietzo massaal -
vooral ook omdat de behoefte aan 
airconditioning minder groot is -
maar ook hier gut het om m-dan 
honderdduizend wanntepompen. 
Hat overgrote deel hiervan is 
elektrisch: de_,te gasmotorpomp 
werd pas halverwege de jaren 
zeventig in gebruik genomen. 
Vooral in Duitsland. Frankrijk en 
Zweden staan heel veel 
warmtepompen. In Nederland kwam 
het gebruik van de wanntepomp veel 
trager op gang. Oat komt omdat de 
elektrische warmtepomp niet zo 'n 
noodzaak was. Na de ontdekking van 
de immense aardgasbel van 
Slochteren werd in Nedertand 
immers een zeer dicht aardgasnet 
aangelegd en ging vrijwel iedenten 
aardgas stoken in een v-ne heard 
of c .v .-ketel . 
Pas toen na 1973 de enMgieprijzen 
omhoog gingen en energiebesparing 
opeens een financiiile noodzaak 
werd. ontstond ook in Neder11nd 
serieuze belangstelling. In totael zijn 
er nu ongeveet' hondet-d eleltttiache 
warmtepompen in ~rijf en~ atuk 
of dertig gasmotorpompen. 
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Early experimentation 

Refrigerants/Refrigeration Evolution 

1750 Demonstrated evaporation of ethyl ether by reducing 
pressure rtJ. Cullen) 

Formulation of basic principles 1761-64 Latent heat phenomena studied: theory developed 
(J. Black) 

Early prototypes 

Pioneering applications 

1810 Ice produced artificially using suiting acid/water as 
absorption pair (J. Lesie) 

1834 Concept of V<ilPOr compression machine based on 
ethyl ether demonstrated/patiented (J. Perkins) 

1844 · Commercially viable air cycle machine developed 
and placeq in service (J. Gome) 

1850 Viable ammonia/water absorption machines 
developed and commercialized (F. Carre) 

1853-56 Initial commercial applications of vapor compression 
cycle technology based on ethyl ether (Twining and 
Harrison) 

1866 Vapor compression machines using C02 (TS.C. 
Lowe) 

1873 Vapor compression machines using ammonia (Boyle 
and Linde) 

1876 Vapor compression using S02 (Pictet) 

Electrification 1898 Methyl chloride used as a vapor compression 
retrigerant in France 

Systems optimization Matenals 1918 

Applications pronferation 1922 

Automatic household refrigator based on S02 

Successful centrifugal. compressor using C2H2C12 -

01J. Carner) 
isoputane used in retrigerators 

1930 Fluonne-containing monecuies (including CFC's 
proposed and demonstrate<;t (Midgley et al;) 

l974 CFC/ozone hypotnesis(S. Rowland and M. Molina} 
1987 Montreal Protocol 

1990 US environmental legislation Clean Air Act provisions 
impacting remder:ants) 

fig. 2 Van 1750 tot nu 

Alie ons bekende installaties functione
ren daarom tot op de dag van vandaag, 
sommige dus al vijftien jaren. In de 
bedrijfsvoering kreeg echter een aantal 
installaties problemen met de standtijd 
van compressoren. Waar de ene instal
latie 15 jaren probleemloos functioneert, 
raakt in andere installaties de koelcom
pressor binnen vijf jaren zodanig 
beschadigd (zuigers) dat een complete 
revisie of vervanging noodzakelijk was. 
De oorzaken hiervan zijn niet bekend en 
een remedie ontbreekt dus ook. Dit 
maakt verdere toepassing van 
gasmotor-warmtepompen een riskante 
zaak. Gelukkig is er in de afgelopen 
jaren ook ervaring opgedaan met een 
hybride installatieopzet namelijk elek
trisch gedreven warmtepompen in com
binatie met warmtekracht: ook wel eens 
genoemd de gasmotor-warmtepomp 
met elektrische as. 
Dit principe is toegepast in het project 
de Achtse Barrier te Eindhoven in 1983 
(zie figuren 3, 4 en 5). Ook in de utili
teitsbouw kan de elektrische warmte
pom p goed functioneren, zoals bijvoor
beeld in het hoofdkantoor van de PGEM 
te Arnhem (zie figuur 6); Kantoorgebou
wen met computercentra kennen gedu
rende de bedrijfsuren meestal een 
warmte-overschot, maar moeten gedu
rende de winterperiode voor een deel 
overdag en buiten de bedrijfstijd volle
dig worden verwarmd. Door nu de elek
trisch gedreven koelmachine 's nachts 

De toepassingen lagen voornamelijk op 
drie terreinen: 
- appartementengebouwen en kleine 

stadsverwarmi ng (warmte-onttrekki ng 
aan grondwater of buitenluch_t ten 
behoeve van ruimteverwarming); 

-- - -- - ----~/ 
· ··- -·----~ 

- kantoren en computercentra (voor 
warmteterugwinning); 

- zwembaden (warmteterugwinning). 
De ervaringen met al deze projecten 
leverden echter geen a~nzet tot een 
stormachtige ontwikkeling van de warm
tepomptoepassing. De qpbreng~t van 
de installaties in de appartementenge
bouwen bleek erg gevoelig voor de 
juiste dimensionering en het juiste 
gebruik van deze installaties. Hoge 
retourwatertemperaturen ten gevolge 
van de toepassing van driewegregelin
gen, overstorten en de inpassing van 
centrale warmtapwater-systemen had
den een desastreuze invloed op de 
opbrengsten. Veel van deze installaties 
zijn thans niet meer in bedrijf. 
In de utiliteitsbouw bleken de berekende 
besparingen wel goed realiseerbaar. 
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fig. 3 War,,,tepompen en warmtekracht bij de 'Achtse Barrier' te Eindhoven 
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fig. 4 
Sankey Diagram van de WP/WK 
installaties in de 'Aqhtse Barrier' te 
Eindhoven. 

een ijsbuffer te laten laden met koelver
mogen kan de daarbij vrijkomende 
warmte warden gebruikt voor het op 
temperatuur houden van het gebouw in 
die periode. Overdag kan het ijs weer 
warden afgesmolten ten behoeve van 
de koeling. Zo kan warmte binnen het 
gebouw warden overgeheveld van de 
ene afdeling naar de andere (van com
puterafdeling naar kantoorvertrekken) en 
van het ene tijdstip naar het andere 
( overschot warmte van de dag naar de 
nacht). 
Dergelijke oplossingen berusten op het 
gebruik van beproefde installatie
technieken. Voorbeelden zijn te vinden 
in het Academisch Ziekenhuis te Gronin
gen en het Bronovo Zi.ekenhuis te 's
Gravenhage, de Telegraaf te Amsterdam 
en de Gelderlander te Nijmegen en het 
OHRA-kantoor te Arnhem. 
Voor de toekomst van de warmtepomp 
lijkt daarom het gebruik van de elek
trisch gedreven hermetische of semi
hermetische koelcompressor, gebruik
makend van elektriciteit uit warmte
krachtinstallaties een betrouwbare optie. 
Wanneer elk object op zich (kantoorge
bouw, flat of bedrijfsgebouw) zijn eigen 
installatie krijgt, kunnen kostbare 
afstandsnetten worden vermeden en zijn 
warmtebronnen (bodem, grondwater, 
lucht) goed te exploiteren. Grootschalig
heid werkt negatief op de economische 
haalbaarheid van warmtepompsyste
men. 

fig. 5 
Energiegebruik en besparingen bij de 
'Achtse Barrier' te Eindhoven 
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fig. 6 lnstallatieschema van .het .kantoorgebouw van de PGEM te Arnhem 
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fig. 7 lnstallatieschema van het kantoorgebouw van OHRA te Arnhem 
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