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lichtopgroen
Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen.
Aflevering 13:
De warmtepomp.
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Meer over de warmtepomp:
> www.bouwbewust.eu

Eigenlijk werkt de waterpomp
vrij simpel. De pomp onttrekt
warmte of koude van ene bron
en draagt dit over aan een
warmteverspreider. Het principe
is dat verdamping energie
(warmte) vraagt en dat bij sa-
mendrukking van een gas de
temperatuur toeneemt. Daarbij
geldt ook nog eens, dat bij hoge-
re druk de temperatuur van het
kookpunt hoger ligt. Een princi-
pe dat we kennen van de snel-
kookpan. Het systeem bestaat
uit drie onderdelen: een bron
(zoals buitenlucht, open of ge-
sloten bron, verticaal of horizon-
taal), de warmtepomp met een
buffer en/of een boilervat, een
warmteafgiftesysteem (lage
temperatuur verwarming, zoals
vloer- en wandverwarming). Er
zijn twee typen waterpompen:
de compressiewaterpomp en de
absorptiewaterpomp.

De compressiewaterpomp
werkt op mechanische energie,
meestal opgewekt met elektrici-
teit, De pomp werkt met een
koelmiddel. Dit middel kookt al
op een lage temperatuur, loopt
in een kring en wordt achtereen-
volgens verdampt, samenge-
drukt (gecomprimeerd), gecon-
denseerd en geëxpandeerd. Het
gasvormige koelmiddel wordt
eerst samengeperst, waardoor
de temperatuur oploopt. In de
warmtewisselaar condenseert de
warmte tegen de relatief koude
wand van de pijp en geeft warm-
te af aan het water van het ver-
warmingssysteem. De koelvloei-
stof stroomt door een smoor-
ventiel naar een ruimte met een
lagere druk, waardoor het verder
afkoelt. Daarna verdampt de
vloeistof weer met warmte ont-
trokken aan de warmtebron.
Voor een goed rendement mag
het temperatuurverschil tussen
bron- en afgiftetemperatuur niet
te groot zijn. Vandaar het ge-
bruik van lage temperatuurver-
warming (45 graden).

Uit een compressiepomp komt
ongeveer vier keer zoveel ener-
gie als erin gaat. Rekening hou-
dend met het rendement van
opwekken en transport van
elektriciteit (39 procent) behaalt
een compressiewarmtepomp
een rendement van 130 tot 180
procent van de ingevoerde ener-
gie. Het rendement van een
absorptiepomp is lager, maar
het verbruik van energie (veelal
gas) is eveneens minder, door-
dat de energie direct wordt
ingevoerd in het apparaat. Glo-
baal betekent dit dat het rende-
ment van beide systemen elkaar
niet veel ontlopen. Voor een
goed rendement moet de de
afstemming van de capaciteit
van de warmtepomp goed aan-
sluiten bij de feitelijke warmte-
vraag. Overcapaciteit leidt tot
energieverlies omdat de pomp
steeds weer moet opstarten.

De warmtebronnen waaruit de
warmtepomp warmte verzamelt
uit de omgeving zijn buiten-
lucht, bodem, grondwater en
oppervlaktewater. De geschikt-
heid van de bronnen hangt af
van temperatuur en overdracht-
eigenschappen, beschikbaarheid
fysiek en in tijd, grootte en
complexiteit van de installatie
en de kosten van investering,
beheer en onderhoud. Efficiënte
bronnen, zoals grondwater of
bodem zijn voor individuele
toepassingen erg duur. Collectief
gebruik of gelijktijdig gebruik
van meer bronnen ligt dan ook
voor de hand. Buitenlucht wordt
met behulp van een ventilator
door een warmtewisselaar gezo-
gen. Het probleem is evenwel,
dat wanneer de warmtebehoefte
het grootst is de buitenlucht het
koudst is. Het rendement is
daardoor laag. De investering
daarentegen is lager dan bij een
bodemwarmtewisselaar. Het
grondwater heeft op een diepte
van 50 tot 150 meter een con-
stante temperatuur van 12 gra-
den en is daarmee als bron erg
geschikt. De warmte wordt uit
het water onttrokken en na
afkoeling weer in de grond ge-
bracht. Omdat er op grote diepte
wordt gewerkt zijn vergunnin-
gen nodig. Bovendien is het
boren van diepe gaten prijzig.

De geschiktheid van de bodem
als warmtebron is afhankelijk
van de grondsoort. Zandgrond is
veel geschikter dan klei. Belang-
rijk hierbij is, dat de thermische
balans in orde is. Er moet der-
halve ’s zomers net zoveel
warmte in de grond worden
gestopt, als er in de winter wordt
uitgehaald. Bodemwisselaars
van gesloten leidingen kunnen
zowel verticaal als horizontaal
worden aangebracht. Verticaal
kunnen ze met speciale boorin-
stallaties tot 100 meter diepte
worden geïnstalleerd. Door de
leidingen wordt water rondge-
pompt, eventueel aangevuld
met een soort antivries. De
aardwarmte zorgt voor een
opwarming van het water tot 12
graden. Een warmtepomp moet
dit opwaarderen tot voldoende
warmte.

Rest het energiedak of asfaltcol-
lector. Door een fijn netwerk van
leidingen onder het dak of weg-
dek wordt zowel zonne- als
omgevingswarmte opgevangen.
De warmte op daken kan oplo-
pen tot 80 graden. Door de
warmte af te voeren houd je
zomers op de bovenverdieping
je hoofd koel en kan je de warm-
te opslaan in de warmtebron,
om deze ’s winters er weer uit te
halen. Met een asfaltcollector is
het interessant de warmte op
winterdagen weer op te halen
om zo bevriezing van wegge-
deelten te voorkomen.
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