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Thermochemische en -akoestische principes getoetst

ECN werkt aan unieke
warmtepom pen

Om induscri~le resL’warmte in p/aats van te Iozen, op te waarderen cot
nutdge proceswarmte, z~jn warmtepompen nodi8 die grote tempera-
tuuHi~en kunnen realiseren op een hoog tempe~tuurniveau. B[j ECN zion
=wee concepten in on~i~eling die perspec~ef bie~en op een kosten-
effectief systeem. Doe) is om na her aantonen van de ha~lbaarheid op
labo~tor~umschaal, samen met 8ronswerk Hea~ Transfer en Techn]sch
Bu~au Dahlman, binnen vijf jaar ~en comme~i~le demo te on~kke~en.

Meet dan 80 procent van her industri61e energiegebruik
komt voort uit warmtebehoefte: her stoken van fomuiaen
en her opwekken van stroom, Een greot dee~ van deze
warmte wordt u~teinde{iik via kee~water en koeltorens in de
omgeving geloosd, de zogenoemde restwarmte. AIs de rest-
warmte kosteneffectief is op te waarderen tot bruikbare
proceswarmte, zijn grote besparingen mogelijk,
Op dit ogenb}ik goat de restwarmte vedoren, omdat de
temperatuur te laag it voor gebrui}c Met nieuw te ontwiN<e-
len warmtepompen kan deze warmte roar 20 tot 30 pro-
cet~t worden omgezet naar nutti~e proceswarmte of -kou-
de, Bij ECN zijn twee typen hoge-temperatuu~varmtepom
pen in ontwikkeiing die dit probleem aankunnen, namelijk

Werkingsprin¢ipe sorptiereacties
De manier waarop deze sorptiereacties tot een warmte-
pomp leiden, is aan de hand van absorptie/desorptie van
ammon|ak in twee zouten, dutdelijk te maken.
In her schema staan de dampevenwichts[|jnen die bij twee
verschillende zouten horen. De lijn 8eeft de druk aan van
de ammonlakdamp haven her zout bij verschfllende tempe-

raturen, He~ la~e-tempera~uurzou~ (L~z) heeft bij dezeifde

een thermo-akoestische en een thermochemische warmte- ~
pomp, Het werk;ngspr]ncipe van deze warmtepompen wijkt

sterk af van bekende vvarmtepompen, zoals compressie- en ~
vfoeistofabsorptiewarmtepompen,
De thermochem~sche en thermo-akoe~ische werkln~sprim
cipes maken i~et mo~elijk de warmtepompen op ho~e tem-
peratuur te laten funGioneren en g~te temper~tuudiffen te

realiseren.                                             :~

De werking van een them~achemische of chemiso~tie-
warmtepomp is gebaseerd op de reversibele absorptie en
desorptie van damp (water; alcohol, ammoniak, waterstof)

tuurzout (~tz).

een hoog temperatuurniveau Th.

middentemperatuurniveau T~. Te~elijker~ijd word~ her
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Een thermochemische warmtepomp als wormtetransformator roar her opwaarderen van

een vaste s~of (zout, keramiek, metaal enzovooR). De
dampabsorptie is een exotherm proces en levert dus

warmte, terwijl de dampdeserptie warmte ko~ (endo-

therm). Het specifieke vastestof-dampkoppel is afhankeliik

van her temperatuurgebied waarin de warmtepomp moet

opereren. Door een combinatie van twee verschillende vas-

te stoffen te gebruiken is her mogeliik warmtestromen te
man~puleren, waardoor een warmtepomp ontstaat. In plaats

van een tweede vaste stof kan ook verdampen en conden-
seren worden toegepast.

~alITVOERING

Een thermochemJsche warmtepomp bestaat uit een aantal

onderdelen. Allereerst is er de vaste s~of, in dit geval zout,

waarmee de damp reageert. Deze vaste stof kan door de

reac~ies s~ructuurveranderingen ondergaan, resulterend in

krimp en uitzetting. Om toch een mechanisch stabiele struc-

tuur te krijgen wordt de vas~e s~of ge~xeerd op of in een

dragermateriaal. Naast fixatie kan de drager ook worden

bruikt om de warmtege[eiding te verbeteren. De wacmtege-

leidin~ van een zout is biivoorbeeld erg slecht. Een goed ge-
leidende drager I<an her warmtetransport sterk verbeteren,

Hiervoor kan biivoo~beeld een metaalschuim worden toe-
gepast (afbeelding I), Belangriik is dot deze dragerstructuur
voldoende open blijft om toegang van de damp mogelijk te

maken.
Vervolgens wordt de dragerstructuur in contact gebracht
met de warmtewisselaars waar de vermogens op de ge-
wenste temperatuurniveaus worden toe- of afgevoerd. Hier-
voor zijn verschillende warmtewisselaarconcepten moge[iik~
~elangflike eisen hierbii zijn contact met de dragersb-uctuu~,

uiteraard warmteoverdracht en drukval, maakbaarheid en
kosten. Her geheel wordt ondergebr~cht in een reactorvat
dot met een dampkanaa~ ~s verbonden met her reactor~at

dot her andere zout bevat. De druk binnen her reactorvat

wordt bepaald door de ammoniakdruk boven bet zout en is

dus ~fhankeliik van de temper~tuur val~ bet zout, De druk
varieert doorgaans tussen de 0,1 - 20 ban

Het schema in de afbee[din8 is een quasi-continu systeem, dat met vier

actorvaten is u|tserust. Her onderste ste[ reactorvaten zit in de [aadcyc[us,

waarbij een restwarmtebron wordt 8ebi’uikt om de damp uit bet HTZ VH] te

maken. Deze damp wordt ]eabsorbeerd dooF het LTZ, waarbi~ warmte

komt die wordt afsevoerd bij omsev]nsstemperatuun Het bovenste ste[

actorvaten voert in deze afbeeld~n8 de ontlaadcyclus uit. Hierb~j wordt

damp ontrokken aan her LTZ, waai’bij de benodisde warmte wordt ~e[everd

door een restwaFmtebron. De damp stroomt naar her HTZ en wordt ~aar

absorbeerd. De daarb~j vr~]~omende warmte op een hoo~ temperatuurn~-

veau kan weer nutti~ worden insezet.

De 8eschetste situatie eindist op her moment dat ai[e damp van reacto~’at

ONTWIKKELINGEN

De huidige activite[ten bij ECN zijn gericht op het opwaarde
ten van industridle restwarmte, De doelstelling van deze
ontwikkeling is om dit concept zodanig op te scha[en dot er
een kosteneffectief systeem ontstaat, waarbj 30 procent van
de inkomende restwarmte weer als nultige warmte op een
hoger temperatuurniveau, beschi~aar komt,
Her werkingsprinope en de benod[gde temperatuurliften
zijn inmiddels experimenteel aangetoond, De huidige activi-
teiten zijn erop geficht om de rendeme~tsdoelstelling te
len en de stabiliteit aan te tonen.Verder wordt gewerkt aan
her verhogen van de vermogensdichtheid met compactere
reacto~concepten die eenvoudig zijn op te scha~en tot de
gewenste vermogensgrootte.
Naa~t toepassing als warmtetransformator is deze techniek
ook toep~sb~a~ ~[s w~rmtegomp of koe/machine~ De ver-
mogens- en dampstromen ziin dan precies omgekeerd
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b[i de warmtetransformato~ Wordt dit systeem a~s warmte-
pomp toegepast dan wordt een aandriiving gebru~
ge tempe~tuurT~ (b~jvoorbee~d 200 ~C) b~j bet H~, De
vrijkomende damp Aroomt naar her L~, waar de rea~ie
wanmte producee~ op her gewen~e temper~tuurniveau
van bijvoorbeeid 80 °C. Dit is her I~den van her systeem.
O~rn~ wordt her L~ in contact gebr~¢ht met een w~rmte-
bron op [age temperEtuur (bijvoorbeeld
komt vrij u[t tier LTZ eR stroorfft naan her H~, w~ar weer
warmte o? her gewen~e temperatuumi~au wo~t ge~ene-
reerd. Een ~pische CoP voor een dergel~jk sy~eem
D~t is de wanmte d~e beschlkbaan komt op her gewen~e
temperatuumiveau, gedeeid door de hoevee~he~d warmte

db erop her hoge temperatuum~veau aan het s7~eem
moet wordeh toegevoerd,

Bij toep~ssing als koelm~chine is de ri¢hting van de damp-
en vermogensstromen identiek aan de warmtepomp, alleen

is net nuttige product nu koude, Deze koude wordt gegene-
reerd op basis van toevoer van warmte aan net systeem op
net ;aag~te temperetuumiveau. Plet een dergelijk systeem

kan tot %0 °C worden gekoeld, Het rendement is stark af-
hankelijk van de aandrijftemper~tuur en de gewenste kou-
detemperatuur                           ~i

VOORDELEN

Thermochemische warmtepompen of koelmanhines op basis
van vastestof-dampsystemen hebben een aanta{ voordelen

ten opzfchte van be~nde warmtepompen en koelmachfnes:
, de systemen kunnen worden aangedreven met restwanm-

¯ her temperatuurniveau en de temperatuudift ~iggen in
potentie hoger dan bij conventionele warmtepompen;

, ten opzichte van bestaande vJoe]~tofabsorptiewarmte-
pompen is de energiedichtheid hoger door de grotere
actiewarmte;

¯ her primaire proces heeft geen bewegende deien, war
voordden b[edt ten aanzien van onderhoud en geluidsn[-

¯ de syslemen hebben een inherente opsla~mogeliikheid:
warmte en/of koude kan voor langere tiid vediesarm
worden opl]eslagen.

Thermo-akoestische energieconversie heeft te maken met ~

de omzel2ing van temperatuurverschillen in geluid en de ,!
creatie van een ternperatuurverschil met een akoestische i

¢ompressie



gol£ Daartoe wordt de akoest[sche golf in interactie ge-

bracht met een vast materiaal met een reel hogere warmte-

capaciteit dan bet medium (gas), waar zich de geluidsgolf

doorheen bewee~t Dit materiaal fungeert als een soort

warmtebuffer (regenerator). Deze regenerator is opge-

bouwd uit een zeer fljnmazig materiaal, waardoor her gas
zeer snel de temperatuur van de regenerator kan aanne-

men. AIs over deze regenerator een temperatuurverschil

wordt aangebracht en een geluidsgolf deze regenerator pas

seert van de koude naar de warme kant, dan zal een pak-

ketje gas in deze regenerator eerst worden gecomprimeerd,

dan verplaatst naar de warme kant van de regenerator, ve~

volgens worden ge~xpandeerd en ten slotte weer naar de

koude kant worden verplaatst (afbeelding 3).

Her temperatuurverschi] wordt in stand gehouden door

warmte aan de warme kant van de regenerator toe te voe-

ten en warmte aan de koude kant afte voeren. De omzet-

tingscyclus levert akoestisch vermogen uit de toegevoerde

warmte. Dit wordt een thermo-akoestische motor (TA-mo-
tot) genoemd.

AIs de thermodynamische cyclus in omgekeerde volgorde

wordt door!open, worck her akoestische vermogen gebruikt

om warmte op te pornpen van een laag naar een hoog
temperatuurniveau. Beide componenten kunnen akoestisch

worden gekoppeld binnen ~n behuizing, de resonatoK Het

geheel wordt, wellicht enigszins verwarrend, ook een ther-

mo-akoestische warmtepomp genoemd.

tegeleiding in de regenerator via puntcontacten Ioopt en
daardoor een lage waarde heeft (afbeelding 4).

De warmte toe- en a~oer wordt verzorgd door warmte-
wisselaars aan weerszijden van de regenerator: De warmte-
wisselaars verzorgen de warmteoverdracht tussen bet
warmtetransportmedium en het oscillerende werkmedium,
waarvoor meestal helium op hoge druk (40 bar) wordt ge-
bruikt. Het geheeJ van van regenerator en warmtewisselaars

wordt een regeneratorunlt genoemd,
Een regeneratorunit kan als TA-motor of warmtepomp fun-
geren, afhankelijk van bet temperatuurverschil dat wordt
aangebracht. Her optimale ontwerp van een unit wordt be-
paald door de gewenste vermogens, temperatuurverschillen
en akoestische cond~ties.
Om de verschillende componenten van een thermo-akoe
stisch systeem (akoestisch) te koppelen worden de compo-

Systeemontwerp

TA warmtepomp TA motor

nuttige warmte koelwater
restwarmte

UITVOERtNG

Een thermo-akoestisch systeem bestaat uit een gering aantal
componenten. Her hart van bet systeem wordt gevormd
door de regenerator, die aan een aantal e[sen moet voldoen.

De warmteoverdracht naar bet gas moet zeer groot zijn,
maar de structuur moet een hoge warmteweerstand heb-
ben tussen de warme en bude gant.Verder moet de druk

val zo klein mogerjk zijn. Doorgaans wordt gebruik gemaakt
van geweven metaalgazen met maaswijdte in de orde van
100 ~m. Deze gazen zorgen voor een goede warmteover-
dracht terwijl de stromingsvediezen relatief gering zijn. Sta-
peling van een groot aanta! gazen leidt er toe dat de warm-

In de afbeelding is aangegeven hoe een thermo-akoestisch systeem func-

tioneert als warmtetransformator voor her opwaarderen van industri~le

restwarmte. Aan de rechterkant zit een TA-motor die werkt op her tempe°

ratuurverschil van een restwarmtebron en omgevinsstemperatuur. Het in

de TA-motor gesenereerde akoestische vermogen zal in de TA-warmtepomp

warmte oppompen van de lase-temperatuurkant naar de ho~e-tempera-

tuurkant. De lage-temperatuurkant wordt verzorsd door her aanbieden van

restwarmte. Aan de hoge-temperatuurkant komt nuttige warmte op een

hoger temperatuurniveau beschikbaar.
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nenten in een resonator geplaatst, die als druk~at fungeert.
De resonator kan worden vergeleken met een orgelpijp en
bepaalt de frequentie van bet systeem. Een typische werk-
frequentie voor een thermo-akoestisch systeem is 100 Hz.

ONTWIKKELINGEN

Ook bij het thermo akoestisch systeem staan de acliviteiten
bij ECN in her teken van opwaardering van restwarmte,
Doelstelling is bier een systeem te ontwikkelen met een
thermisch rendement van 25 procent voor de opwaardering
van een res~varmte van 140 naar meet dan 180 °C. Ook
hier is bet werkingsprincipe bewezen voor zowel bet mo-
torgededte als de warmtepomp. [nmiddds zijn tempera-
tuurlif~en tot 100 °C aangetoond. De grote u~daging is om
voldoende omzettingsrendement te halen bij bet omzetten
van warmte naar akoestisch vermogen en vice versa. In de
afgelopen jaren ziin bier grote vorderingen mee gemaakt.
Ook bier is de techniek niet a[leen toepasbaar als warmte-
transformato~ maar ook als warmtepomp of koelmachine. In
de warmtepompuitvoering wordt~ vengeliikbaar met her ther-
mochemische systeem, warmte van een hoge temperatuur
toegevoerd aan her aandrijfgedeelte, in dit geval de TA-moton
Hiervoor kan een brander worden ingezet, die hoge tempera-
turen en daarmee een hoog rendement mogelijk maakt.
Her gegenereerde akoestische vermogen worot gebruikt om
warmte op te pompen van bijvoorbeeld l0 naar 80 °C.
In plaats van warmte te genereren kan een vergelijkbaar sys-
teem ook worden ingezet als koelmachine. In dat geval
wordt warmte van een niveau onder omgevingstemperatuur
opgepompt naar omgevingstemperatuun Omdat liften van
meet dan 100 °C moge/ijk ziin, kan worden gekoeld tot
-100 °C. Zoals beschreven kan de aandrijving met warmte,

5. Een te~topstelling van een thermo-akoesdsche wdrmtepomp op 5
kVCsched.

maar met een lineaire motor is ook mogelijk~ Dit is een
soort luidspreker die op zeer efi]ci6nte wijze (> 85 procent)
elektrisch vermogen omzet in akoestisch vermogen.

VOORDELEN

Hoewel de werking van thermo-akoestische technologie vrij

complex is, is de praktische uitvoering relatief simpel. Dt
biedt grote voordelen voor de economische haalbaarheid,
Verdere voordelen zijn:
¯ geen bewegende onderdelen bj her thermodynamische

proces, dus een betrouwbare, lange levensduur;
. milieuvriendelijk werkmedium (lucht, edelgas);
¯ her gebruik van lucht of edelgas geeff een groot toepas-

singsbereik, omdat er geen faseovergangen optreden;
o her gebruik van simpele materialen (geen speciale eisen),

die commercieel verkrijgbaar zijn en d us relatief goedkoop;
¯ op basis van de technologische principes kan een groot

aantal toepassingsmogelijkheden worden bestreken.

VOORUITZICHTEN

De beschreven technologieen en hun toepassing voor op-
waardering van restwarmte zijn wereldwijd unieke ontwik-

kelingen. Het aantal onderzoekers dat zich met vergelijkbare
zaken bezighoudt, is hog zeer beperkt.
Eind 2008 wordt een eerste ontwikkelingsfase bij ECN afge-

sloten, waarbij de beoogde technische en economische
prestaties op laboratoriumschaal voldoende zijn voor een
volgende stap. ECN zal dan samen met twee apparatenbou-
wets, Bronswerk Heat Transfer en Technische Bureau Dahl-

man, verder werken aan de ontwikkeJing van industriele
toepassingen. Her is de bedoeling systemen te realiseren die
wat groter zijn dan de huidige laboratoriumsystemen en de-
ze ook onder b/pische industri~le condities te testen.
De fase daarna za[ bestaan uit verdere opschaling en het tes-
ten op Iocatie, De inschatting is dat een eerste commerci~le
demo dan binnen vijf jaar mogel[jk moeten zijn. De uiteindelijk
beoogde schaalgrootte [igt in de orde van [ MW restwarmte,
Zoals aangegeven zijn beide technologie~n ook inzetbaar voor
andere toepass[ngen op bet gebied van zowel warmte- als
koudeproductie. Deze toepassingen kunnen in zowel de indus-
tri~le als de utiliteitssec~or of gebouwde omgeving lig2en


