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Een onderzoeker van ECN bij zijn adsorptie-warmtepomp, die de basis vormt voor de airco op basis van silicagel

ECN ontwikkelt een auto-airco
op ’gratis’ warmte
KOELTECHNIEK Energie Centrum Nederland (ECN)
ontwikkelt een airconditioning die door warmte wordt
aangedreven. Dit jaar gaat Fiat proefrijden.

Mark van Baa~

Samen met zeven universi,
teiten en bedriiven verspreid
over Europa. waaronder
~.te Italiaanse autofabrikant
Fiat en vrachtwagenbouwe:
lveco, werkt ECN aan een
meuw type airco. Her is een
~irconditioning voor auto’s
:tie draait op warmte van het
<oelwatercircuit van de mo
:or. ’Het is gratis warmte die
~nders via de radiator was af-
~evoerd’, zegt ECN-onderzoe-
(er dr. Ronald de Boer.
3e huidi~e generatie aircon-
iitionings in auto’s dragen
ors biI aan het broeikasef-
ect. Niet a~leen omdat ze
.,xtra brandstof kosten (een
~uto die’s winters ~en on
~en riidt, nidts zomers met

de airco aan O~n op negen),
maar ook omdat de koelmid.
delen sterke broeikasgassen
ziin Vanaf 20~ 1 mag daarom
her koetm~ddeJ R13~a
meet worden gebru~kt
meuwe auto’s binnen de EU

Silicagel
Her werkmedium van dez~
warmtegedreven koeiing ~s
een mengsel van water en sill
cage], dat is samengesteld uit

silicium en zuurstof. Wie een
elektror~isch apparaat koopt,
vindt bijna attijd een klein
zakje met silicagelkorrels on-
derm de doos. De functie ~s
her opnemen van vocht.
In her koelsysteem van ECN
heeft de stlicagel dezelfde
funct~e: de gel neemt water
damp op T~rw,jl de ~ilicagei

water opneemt, verdampt bet
water en onttrekt daardoor
warmte aan de om.~evin~.
Hiermee wordt lucht gekoetd
De koude lucht gaat naar de
cabine van de auto en zorgt
voor a~rcondlt~oning

De met water verzadi~de
s]lica~e! wordt daarna
warred met her

van de motoL dot tacht~4 tot
ne~enti~ ~raden Celsius m. De
~el wordt zo weer dmog~e

stookt Silica~eI is een vaste.
glas~chtige stof etn kan n[et
worden rondgepompt, zoals
her koelmiddel va~ een con-
ventionele airco Twee corn
pa~imenten worden daarom
m te~enfase ~fwisse[end
~ekoeld en ve~armd, waar
door een continu werkende
airconditionin~ ontstaat
De restwarmte zorgt eok veer
de dnWende kracht
cult Zo ve~,angt tl~erm~sche

~ .....

compress~e die nodig is
cor~ventionete koelmachmes
Dit is anders darl airco’s met
kooistofdioxide ais koelrnid-
del. waarover Technisch
Weekblad vorige week
nchtte benadmkt De
CO a~rco~ versch~lier~ .~lieen
,n koelm~ddei ~.,a~

Fiat Punto

Deze vorm van warmtege-
dreven koeting wordt ook ad
sorptiekoeling ,~enoemd~ met
te verwarren met absorpt~e
koelim~, dat is gebaseerd op
een vloeibere sorbent, Ver-
gel4kbare koelsvstemen wor
den al toegepast ~n grote ~n
dustriele koelsvstemen ECN
doer ook onderzoek ~aar
toepass~n~en van cfit ~rm
c~pe ~tq a~rco~; ~l worur~qer:

stadsve~’,~v~u mu~st~etten of
zonneco~ecto~e~ komen.
ECN ~aat r~u e~m prototype
bouwen dat Fiat daama in de

vertetl Du, :.Me,- ~i~ ~;chat dat

P~r to’s o~ ,:mdere auto’s rnet
warmtegedrever~ airco m de
showrooms st.aarL
Koelin#~ me~ si]icaget en water
~s: t~iet: m~er te Dater] eren. De.

technoio~e bestaat a! heel
lan,,~, zest De Boer. ECN heeft
we~ eer~ ~~ama~ patent.en in
aanvraa$, welke d~e z~irL kan
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