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Verantwoording
Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Beijer RTB en is ge-
financierd door Novem.

ECN opdrachtnummer: 861227
Novem opdrachtnummer: 344160/0192

Abstract
With compression resorption heat pumps, CRHP, it is possible to obtain a larger temperature lift
and a higher temperature level than with conventional compression heat pumps. For a good per-
formance of the CRHP, it is important to effectively use the T-glides of the working mixture.
The CRHP systems can best be applied in industrial processes with a simultaneous sensible
cooling and heating demand and a pinch temperature between 50 and 100 °C. Energy can be
saved, compared to conventional heating and cooling systems, when the COP heating of a
CRHP is >2.

An economical evaluation shows a specific investment cost of about 1100 hfl/kW and a pay
back period of more than 10 years with the present energy prizes in the Netherlands.

CRHP systems are not available on the market yet, due to a lack of efficient absorbers, desor-
bers and compressors for an ammonia/water mixture.

Keywords
Compression resorption heat pumps, energy efficiency, industrial processes, economical
evaluation.
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1. INLEIDING

Compressie resorptie warmtepompen (CRWP) zijn hybride warmtepompsystemen waarin de
technologieën van een absorptie warmtepomp AWP en een compressiewarmtepomp CWP zijn
samengevoegd.

Een CRWP maakt gebruik van een mengsel van arbeidsmedia, bijvoorbeeld NH3 in combinatie
met H2O, wat tot specifieke voordelen ten opzichte van conventionele compressie warmtepom-
pen kan leiden. Zo kan bij een normale compressieverhouding een hogere temperatuurlift en een
hogere temperatuur worden behaald. Ook treden er glijdende temperaturen ( ook T-traject of T-
glide genoemd) op bij warmteafgifte en warmteopname door verandering van de samenstelling
van het vloeistofmengsel ten gevolge van ab- en desorptie, wat tot verhoging van de energie ef-
ficiency van het warmtepompsysteem kan leiden.

Daarnaast kunnen de temperaturen waarbij een CRWP werkt eenvoudig worden afgestemd op
vraag- en aanbodtemperatuur door variatie in de samenstelling van het mengsel van arbeidsme-
dia.

In de onderstaande Tabel 1.1 waarin de CRWP wordt vergeleken met de compressie warmte-
pomp CWP en de absorptiewarmtepomp AWP blijkt waarom de CRWP voor bepaalde toepas-
singen (hogere T, grotere T-lift, hogere COP) wordt ontwikkeld.

Tabel 1.1  Vergelijking warmtepompen
CWP AWP CRWP

Aandrijving Kracht Warmte Kracht
T toepassing tot ca. 90°C 100°C 140°C
T lift 20-45K 30-50K Tot ca. 100K
COP/
PER

2,5-6
1,2-3

1.5-1.7
1.3-1.5

Natte route tot +30%,
Droge route tot +20%

t.o.v. CWP

In dit rapport wordt een verkenning beschreven van de technische, economische en energiebe-
sparingsmogelijkheden van CRWP systemen, met als doel een duidelijk beeld te krijgen van het
ontwikkelstadium en de specifieke toepassingsmogelijkheden van een CRWP systeem.
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2. SYSTEEMBESCHRIJVING

Een CRWP ontstaat uit een combinatie van de bestaande technologie van een absorptie-
warmtepomp en een compressie warmtepomp.

2.1 Uitvoeringen
De uitvoering van een CRWP kent globaal drie varianten die in de onderstaande figuren zijn
weergegeven. De uitvoeringen betreffen een single stage solution circuit (SSSC), een double
stage solution circuit (DSSC) en het desorber absorber heat exchange (DAHX) systeem.

Figuur 2.1  Single stage solution circuit (Groll, 1997)

Figuur 2.2  Double Stage solution circuit (Groll, 1997)

Wanneer het principe van een SSSC en een DSSC systeem gecombineerd wordt, ontstaat het
schema van het DAHX systeem. Hierbij is slechts één vloeistof pomp nodig, en wordt intern
warmte uitgewisseld tussen de absorber en de desorber. Met deze uitvoering kan eveneens een
hoge temperatuurlift worden bereikt, bij een lage compressieverhouding.
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Figuur 2.3  Desorber Absorber Heat Exchange cycle (Groll, 1997)

2.2 Natte compressie en droge compressie
De hierboven besproken uitvoeringen maken allemaal gebruik van afzonderlijk drukverhoging
van de vloeibare fase en de dampfase. Om dat te bereiken worden bij het uittreden uit de desor-
ber beide stromen gescheiden in een scheidingsvat. In deze systemen wordt de zogenaamde
droge compressie route toegepast.

Een alternatief daarvoor is om beide stromen, vloeistof en damp, in één compressor in druk te
verhogen. Hiermee kan worden bespaard op een vloeistofpomp en het daarvoor benodigde
energiegebruik en wordt het systeem eenvoudiger in uitvoering. Daarentegen moet er nu een
tweefasen stroom via één compressor in druk worden verhoogd. Dit leidt tot een toename in
energie gebruik van de compressor en de efficiency van een twee fasen compressie is doorgaans
lager dan van een normale compressiestap.

Modelberekeningen uitgevoerd door Itard (Itard, 1998) aan systemen gebaseerd op droge com-
pressie en op natte compressie hebben als resultaat dat natte compressie in alle situaties beter
presteert. De COP van systemen op basis van natte compressie is gemiddeld 10% hoger dan bij
gebruik van droge compressie. Daarbij is verondersteld dat de efficiency van de compressor
voor natte compressie gelijk is aan die voor droge compressie. Dit is een optimistische inschat-
ting, gezien de ervaringen met experimentele installaties voor natte compressie, waar de com-
pressor efficiency tot op heden altijd erg laag is geweest. Een specifiek compressor ontwerp is
noodzakelijk om ook voor natte compressie een efficiency te behalen die vergelijkbaar is met
droge compressie. Een goed presterende compressor voor een vloeistof-damp mengsel vereist
nog veel R&D inspanning.

2.3 Kenmerken van compressie resorptie warmtepompen
Het kunnen toepassen van grote temperatuur-glides in de desorber en de resorber is gunstig voor
de compressieverhouding in een CRWP. Een gelijke temperatuur lift wordt bij toepassing van
lange T-glides gerealiseerd met een lagere compressieverhouding, waardoor een hogere COP
bereikt kan worden. De prijs die daarvoor wordt betaald is dat de afmetingen van de desorber en
de absorber groter worden om de gewenste T-glide te realiseren, en er een deel van de gecom-
primeerde damp en vloeistof wordt gebruikt voor eventuele interne warmtewisseling en niet
voor het opwarmen en afkoelen van respectievelijk de sink en de source. Het vermogen van het
systeem daalt derhalve bij gelijkblijvende dampstromen en dus gelijkblijvende compressor ar-
beid. Daarbij moet altijd goed beoordeeld worden of er bij toepassing van grote temperatuur-
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glides geen gedeeltelijke overlap in de temperaturen van source en sink is. In die situatie is na-
melijk ook voor een deel directe warmtewisseling tussen beide stromen mogelijk.

Het toepassen van een temperatuur-glide heeft ook consequenties voor de te gebruiken stromen
om op te warmen en af te koelen. Voor een maximale efficiency van het proces is het noodza-
kelijk om de temperatuur-glide van de op te warmen stroom en de af te koelen stroom exact te
matchen aan de temperatuur-glides van de warmtepomp. Het voordeel van de temperatuur-
glides in een CRWP systeem wordt tenietgedaan wanneer aan de warme- en/of koude zijde een
condenserend resp. verdampend medium stroomt bij constante temperatuur.

Het optimaal afstemmen van de T-glides van zowel de warme als de koude stroom vereist dat in
het proces, waarbinnen de CRWP wordt toegepast, de mogelijkheid bestaat om tenminste één
van beide stromen aan te passen aan de temperatuur-glide van de warmtepomp.

2.4 Voor- en nadelen van een CRWP
De belangrijkste voordelen van een CRWP systeem ten opzichte van een conventioneel com-
pressie systeem zijn (Baksaas, 1998a):
•  De verzadigingsdruk van het binaire mengsel NH3/H2O in een CRWP is veel lager bij een

bepaalde temperatuur dan die van een conventioneel compressiesystemen op basis van zui-
ver NH3. Dit maakt het mogelijk om hogere condensor temperaturen te bereiken, waarmee
nuttige warmte kan worden geproduceerd.

•  Door gebruik te maken van de glijdende temperaturen bij verdamping en condensatie is een
grote temperatuurlift mogelijk in combinatie met een goede COP van het systeem.

•  Een grote temperatuurlift van een CRWP maakt gelijktijdige invulling van koel- en warmte-
vraag mogelijk.

•  Een CRWP systeem heeft flexibiliteit in capaciteit en in temperatuurniveaus door variatie
van de samenstelling van het H2O-NH3 mengsel.

De belangrijkste nadelen zijn:
•  CRWP systeem is gecompliceerder en duurder dan een compressie warmtepomp.
•  Ontwerpkennis CRWP systeem is nog beperkt.
•  Massa- en warmteoverdracht in de- en resorber nog slecht voorspelbaar (vloeistofverdeling

en -stromen).
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3. DE HUIDIGE STATUS VAN CRWP SYSTEMEN

Groll geeft in zijn statusrapport (Groll, 1997) over compressie resorptie warmtepompen aan dat
er op dat moment (1997) geen systemen volgens dit werkingsprincipe op commerciële basis te
verkrijgen zijn. De gebouwde systemen betroffen laboratorium opstellingen en een enkel indu-
strieel prototype.

Het statusrapport beschouwt met name die systemen die gericht zijn op het maken van koeling.
Er worden 13 verschillende CRWP systemen beschreven; 10 daarvan zijn gebaseerd op het een-
voudige single stage solution circuit, en 3 systemen gebruiken een two stage solution circuit.
Van de onderzochte DAHX systemen worden geen uitgebreide beschrijvingen gegeven omdat
de testresultaten op dat moment nog niet bekend zijn. DAHX technologie is de basis voor gene-
rator-absorber heat exchange (GAX) cycle die momenteel wordt toegepast in absorptiekoelma-
chines ter verhoging van de efficiency.

Van de beschreven systemen gebruiken er 3 smering van de compressor op basis van de vloei-
bare fase in het systeem ('wet compression'), 6 oliesmering en 4 systemen hebben een olievrije
compressor.

Met verticale shell-and-tube warmtewisselaars als absorber en desorber zijn tot nu toe de beste
resultaten behaald. De toepasbaarheid van compacte en efficiënte (platen)warmtewisselaars is
nog beperkt vanwege de gelijktijdige aanwezigheid van een damp en een vloeistoffase in de
desorber en resorber.

Van alle onderzochte systemen wordt gemeld dat er een prestatieverbetering optreedt t.o.v. be-
staande compressiekoelers. Deze vermeldde verbeteringen bedragen in sommige gevallen maar
liefst 100%. Kanttekening hierbij is dat er niet altijd wordt vergeleken met de meest gunstige
compressiekoeler. Een efficiency factor van 25% tot 35% ten opzichte van het Carnot rende-
ment wordt in de vergelijking aangenomen voor de conventionele compressiesystemen voor air-
conditioning en koeling. De gemiddelde efficiency factor van de beschreven CRWP systemen
bedraagt ±50% van het Carnot rendement.

Één systeem uit het overzicht van Groll lijkt in de context van koelen en verwarmen interessant
omdat hierin een two-stage proces is toegepast met directe interne warmtewisseling waarmee
een water/glycol stroom werd gekoeld tot van 4°C tot -5°C en de tegelijkertijd een waterstroom
werd opgewarmd van 96°C naar 104°C bij een compressieverhouding van 7.7. De vermeldde
COPcooling is gelijk aan 1.0 voor dit systeem (Rane).

Dit systeem heeft een grote temperatuursprong waarmee gelijktijdige koeling en verwarming
mogelijk wordt, en heeft al bij relatief kleine T-glides een COPheating van 2, een waarde waarmee
energiebesparing mogelijk is.
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Een systeem dat gericht is op koeling van een restwarmtestroom en opwarming van andere
restwarmtestroom is dat van het IFE (Baksaas, 1998b). Dit systeem moet 60kW output leveren
aan de warme kant. Uit de modelberekeningen aan dit systeem is gebleken dat bij een glide van
±50°C er een optimum in COPh wordt berekend van 3,75. De eerste experimenten met het sys-
teem resulteerden in een COPh ter grootte van 2.1 bij een temperatuur van de heat sink van
100°C. Uit deze experimenten kwamen tevens de volgende knelpunten naar voren:
•  De efficiency van de resorber is laag ten gevolge van menging en absorptie direct na de

vloeistof inspuiting. De vloeistoffase moet bovendien zeer gelijkmatig verdeeld worden over
alle kanalen, waarin absorptie moet optreden.

•  Door onvolledige absorptie ontstaan problemen bij het expansieventiel; er zit te veel damp in
de aanvoer naar de expander. Dit leidt eveneens tot lage efficiency in de desorber.

•  Behaalde efficiency in de resorber bedraagt na een eerste verbetering van de vloeistof injec-
tie 0,6-0,7.

Deze knelpunten hebben allemaal te maken met de werking van de absorber en de desorber, en
optimalisatie hiervan is vereist om hogere COP’s te bereiken.

Voor het IFE systeem zou een verbetering van de COPh wellicht mogelijk zijn door gebruik te
maken van shell-and-tube warmtewisselaars. In het huidige systeem worden platenwarmtewis-
selaars gebruikt waarmee ze problemen hebben om een gelijkmatige verdeling van de vloeistof-
fase te verkrijgen. Dit gaat ten koste van de efficiency van de warmteoverdracht en de overall
efficiency van het systeem.

Shell-and-tube warmtewisselaars hebben ten opzichte van platenwarmtewisselaars het nadeel
dat ze minder compact zijn. Voor een gelijk warmtewisselend oppervlak is het volume van een
shell-and-tube ongeveer een factor 5 hoger dan van een platenwarmtewisselaar.

Bij het merendeel van de CRWP systemen is droge compressie toegepast, vooral omdat voor
deze route commercieel verkrijgbare compressoren geschikt zijn. Een probleem dat zich bij
droge compressie kan voordoen heeft te maken met de smering van de compressor. Omdat in de
dampfase naast NH3 toch een kleine fractie water aanwezig is stelt dit aanvullende eisen aan de
stabiliteit van de te gebruiken smeerolie. Op dit terrein is door FKW en IKW uit Hannover
(Kruse, 1999) onderzoek verricht. Hierin zijn duurtesten uitgevoerd over een periode van 500
uren, waaruit wordt geconcludeerd dat voor olie gesmeerde schroef-compressoren geen proble-
men met de stabiliteit van de olie en met de smering van de compressor te verwachten zijn. Te-
vens is het noodzakelijk om een goede afscheiding van de smeerolie en de gecomprimeerde
damp te verkrijgen, omdat anders het gehele warmtepompsysteem aan de binnenkant met olie
wordt bedekt. Dit belemmert de warmteoverdracht in het systeem waardoor de efficiency daalt.

Voor natte compressie bestaan nog geen commercieel verkrijgbare compressoren. Daartoe is
een geheel nieuw compressorontwerp vereist, wat nog veel R&D inspanning vereist. Met name
het verkrijgen van een goed rendement van een compressor werkend op basis van natte com-
pressie lijkt nog ver weg. De prestaties van een natte compressor worden onderzocht in het EU-
Joule project 'Development of compression/resorption heat pumps' (coördinator TU Delft). De
weg naar een CRWP systeem op basis van natte compressie zal langer zijn dan die naar een
systeem op basis van droge compressie.
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4. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE CRWP

Naast de hoge temperatuur en grote T-lift, zijn de belangrijkste voordelen van een CRWP dat de
Lorenz/Osenbrückcyclus (zie ook Bijlage B) een gelijktijdige invulling van koel- en warmte-
vraag mogelijk maakt en dat de glijdende temperaturen in de resorber en desorber af te stemmen
zijn op de T-trajecten van de warmte- en koelvraag (sink en source).

De toepassing van de CRWP zal dus vooral bij processen zijn waar:
•  koel- en warmtevraag gelijktijdig optreden,
•  processtromen geen faseovergang vertonen,
•  processtromen wel een faseovergang hebben, maar de vloeistof een niet-azeotropische

mengsels is waarvan de componenten een groot verschil in kookpunt vertonen (ook een T-
glide).

Een investering in een CRWP zal voornamelijk gebaseerd worden op de haalbare besparing op
energiekosten. In de volgende paragrafen zal daarom ingegaan worden op het primaire energie-
gebruik voor koelen en verwarmen ten opzichte van conventionele technieken en de COP-
waarde van een CRWP systeem. Vervolgens wordt een situatie geschetst van een proces, waar-
bij het maximale energetische voordeel te behalen is.

4.1 Primair energie gebruik voor koeling en verwarming
In het hiernavolgende is de besparing op primair energieverbruik door de inzet van een CRWP
systeem dat tegelijkertijd kan koelen en verwarmen berekend ten opzichte van twee referentie
situaties:
1. Koeling wordt gemaakt met een elektrisch aangedreven compressiekoeler en verwarming

met behulp van een gasgestookte verwarmingsketel.
2. Koeling wordt gemaakt met een elektrisch aangedreven compressiekoeler, de benodigde

kracht daarvoor wordt geleverd door een WK systeem (gasmotor). De warmte daaruit wordt
eveneens ingezet en zonodig aangevuld met warmte uit een gasgestookte verwarmingsketel.

De aannames bij de uitgevoerde berekeningen zijn:
•  koelvermogen is 1000 kW,
•  COP compressiekoeler = 4,
•  aantal draaiuren per jaar = 7000,
•  het parkrendement = 42% (primair naar elektrisch),
•  ketelrendement gasgestookte verwarmingsketel =90%,
•  overall rendement WK systeem (heat focused) = 85% (Hondeman, 2000),
•  rendement WK systeem voor kracht = 36%,
•  verbrandingswaarde aardgas = 31,65 MJ/Nm3.

In een spreadsheet zijn de bovenstaande referentie situaties vergeleken op basis van primair
energiegebruik met verwarming en koeling met een CRWP systeem. De COPheating van het
CRWP systeem is daarbij als variabele meegenomen. In de onderstaande figuur wordt aangege-
ven bij welke COPh van de CRWP er sprake is van energiebesparing. De daling van het ener-
gieverbruik bij toenemende COPh wordt veroorzaakt door geringere hoeveelheid elektriciteit
die nodig is voor 1000kW koeling, en daarmee samenhangende geringere warmteopbrengst. Bij
een COP van 2 is er 1000KW koeling, 1000kW elektriciteit en 2000kW warmte. Bij COP=3 is
er 1000kW koeling, 500kW elektriciteit en 1500kW warmte.
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Figuur 4.1 toont dat bij de geldende aannames er sprake is van energiebesparing bij een COPh
van 2. De temperatuurniveaus van de warmte komen in de berekeningen niet tot uitdrukking. Er
is voor de berekeningen aangenomen een stroom te verwarmen tot 100°C en een stroom te koe-
len tot 0°C.

Tabel 4.1  De voedings- en genotmiddelensector
SBI Sector Aantal Energiegebruik

bedrijven elektr. brandstof
GJ GJ

15-16 Voedings- en
genotmiddelenindustrie

6758 22,8 81,6

w.v.
bedrijven < 20 werknemers 5921 1.601 7.335
bedrijven ≥ 20 werknemers 837 21.229 74.301

Van het elektriciteitsgebruik in de sector wordt naar schatting ca. 2,5 PJe (6 PJprimair) gebruikt
voor productkoeling tot ca.4°C, overeenkomend met ca. 10 PJkoude per jaar. Toepassing van
een CRWP voor koeling en verwarming met een COPh van 3 geeft dan naast koelvermogen ca.
1,5X zoveel warmte(ca. 15 PJ primair) Het betreffende energiegebruik voor deze toepassing is
dan bruto 21PJ primair.

Als er met inpassing van een CRWP 10% bespaard wordt op het energiegebruik en de penetra-
tiegraad is op een termijn van 10 jaar 10% dan wordt er 0,21PJ per jaar bespaard. Dit wordt dan
gerealiseerd met ca. 50 CRWP systemen van 1 MW.

Vergelijking primair E-gebruik CRHP met alternatieven
gebaseerd op 1000kW koeling

1.E+06

1.E+07

1 1.5 2 2.5 3
COP heating CRHP

aardgasverbruik [Nm3/jr]

Aardgas verbruik
jaarbasis CRHP Nm3/jr

Totaal aardgasverbruik
ref case 1 Nm3/jr

Totaal aardgasverbruik
ref case 2

Figuur 4.1  Primair energiegebruik voor koelen en verwarmen op basis van een CRWP systeem
in vergelijking met conventionele technieken
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De kosten voor het energiegebruik ten behoeve van verwarming en koeling op basis van een
CRHP systeem in vergelijking met conventionele technieken is in Figuur 4.2 weergegeven.
Hierbij is aangenomen dat voor bijvoorbeeld toepassing in de zuivelsector de prijs voor aardgas
0.28 hfl/Nm3 bedraagt en de prijs voor electriciteit 0.11 hfl/kWh.

De prognose van de eindverbruikersprijzen vanaf 2001 ligt voor zeer grote afnemers op ca. 10
ct/kWh en 23 ct/m3. Zolang de OPEC de olieprijs rond de $22 per vat weet te houden zullen de
energieprijzen geen grote afwijking ten opzichte van deze prognose vertonen, tenzij er een gas-
to-gas competition ontstaat. Het is echter ook mogelijk dat de zeer grote afnemers incidenteel
kunnen inkopen tegen prijzen beneden de marginale kosten (EMT2000).

 

Vergelijking energiekosten CRHP met alternatieven

1,0E+05

3,0E+05

5,0E+05

7,0E+05

9,0E+05

1,1E+06

1,3E+06

1,5E+06

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

COP heating CRHP

[hfl/jr]

Energiekosten CRHP hfl/jr
Energiekosten ref case 1 hfl/jr
Energiekosten ref case 2 hfl/jr

Figuur 4.2  Energiekosten voor koelen en verwarmen op basis van een CRWP systeem in
vergelijking met conventionele technieken

Figuur 4.2 laat zien dat pas bij een COP >2.5 er daadwerkelijk op energiekosten bespaard kan
worden. De ligging van het snijpunt van de energiekosten van een CRWP met referentie situatie
2 varieert sterk met de prijzen voor gas en elektriciteit. Wanneer de E-prijs daalt naar 0.08
hfl/kWh is bij COP=2 al sprake van kostenbesparing. Algemeen kan worden gesteld dat een la-
ge elektriciteitprijs ten opzichte van de gasprijs al bij lagere COP tot kostenbesparing zal leiden.

De theoretische COPh voor een Carnot warmtepompcyclus tussen 0 en 100°C bedraagt 3.7.
Energiebesparing en kostenbesparing treden pas op bij een COPh van respectievelijk 2 en 2.7.
Voor een kostenbesparend systeem werkend tussen 0 en 100°C is het minimaal nodig 75% van
het Carnot rendement te behalen.

Bij temperatuurniveaus die nog verder uit elkaar liggen is te verwachten dat het Carnot rende-
ment nog dichter benaderd moet worden door een CRWP systeem om te kunnen concurreren
met gescheiden opwekking van koude en warmte.

De berekeningen van de COP's van een CRWP (type SSSC zie Bijlage B) tonen een COPh van
2.9 bij een temperatuurlift van 15K naar 108°C. Deze waarde biedt inderdaad perspectief op een
warmtepomptoepassing met een hoge temperatuurlift waarmee zowel energie als kosten kunnen
worden bespaard. De besparing op energiekosten met deze nog theoretische SSSC t.o.v. de refe-
rentiesituatie 2 is echter beperkt: ca. 50.000 Hfl/jr. Voor een nadere economische beschouwing
wordt verwezen naar Hoofdstuk 5.
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4.2 De cop van een CRWP systeem
Laure Itard stelt in haar proefschrift (Itard, 1998) een model op voor een gedetailleerde analyse
van de prestatie van een CRWP systeem. In de modelberekeningen wordt een onderscheid ge-
maakt tussen 'natte compressie' en 'droge compressie'. Bij natte compressie wordt de damp te-
gelijkertijd met de vloeistof gecomprimeerd, droge compressie verwijst naar een single stage
solution circuit zoals weergegeven in Figuur 2.1. Het rekenmodel wordt toegepast op 9 ver-
schillende warmtepomptoepassingen die zich onderscheiden in verschillende temperatuurlifts en
temperatuur glides.

De uitkomsten van de modelberekeningen door Itard ten aanzien van de COP's zijn zodanig, dat
voor de beschouwde toepassingen natte compressie altijd gunstiger is dan droge compressie,
met name in die situaties waar een hoge temperatuurlift nodig is. De berekende COP's voor
natte compressie zijn in de orde van 10% beter dan die van droge compressie. De reden hiervoor
wordt niet duidelijk gemaakt.

In vergelijking met compressiewarmtepompen kan een CRWP op basis van natte compressie tot
30% hogere COP waarde hebben. Voor een CRWP op basis van droge compressie is de COP
winst maximaal 20% ten opzichte van een gewone compressiewarmtepomp. De grootste winst
treedt op in situaties waarbij een grote T-glide mogelijk is (>30K) in de resorber (de hoge tem-
peratuur zijde) en de verhouding T-lift/T-glide kleiner is dan 2.

De grootste winst in COP ten opzichte van een CWP wordt behaald in die situatie waar de tem-
peratuur glide van het systeem gelijk is aan de temperatuur lift. Dit betekent dat de temperatuur
van source en sink bij voorkeur zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen. Deze situatie is ge-
schetst in Figuur 4.3 op basis van een beschikbare restwarmtestroom van 80°C. De berekende
COP winst bedraagt in deze situatie 7% bij een temperatuurlift van 60K (80-140°C) en 12% bij
een temperatuurlift van 40K (80-120).

Figuur 4.3  Schets van de optimale temperatuurstromen in een CRWP

Voor de situatie waarbij er een hoge T-lift vereist is en slechts een kleine T-glide kan worden
gebruikt blijkt dat een gewone compressiewarmtepomp een hogere COP kan behalen dan een
CRWP systeem. In deze situaties is het dus van belang zeer kritisch te beoordelen of een CRWP
systeem daadwerkelijk tot energie- en kostenbesparing leidt.

4.3 Inpassing van een CRWP in een proces
De situatie waarbij een CRWP het meeste energetische voordeel kan opleveren is geschetst in
Figuur 4.3. Twee stromen die qua temperatuur dicht bij elkaar liggen moeten via grote tempe-
ratuur-glides worden opgewarmd en afgekoeld. Om te beoordelen waar dit in een bestaand in-
dustrieel proces kan worden toegepast moet gekeken worden naar de Grand Composite Curve
(GCC) die uit een pinch analyse van een bestaand proces volgt. Toepassing van een warmte-
pomp moet over de pinch gebeuren, wat hier betekent dat de beoogde CRWP zo dicht mogelijk
bij de pinch temperatuur moet werken.

T

80°C
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Deze situatie is geschetst in Figuur 4.4. Hierin is links een oorspronkelijke GCC geschetst van
een proces. De warmtevraag en koelvraag als functie van de temperatuur wordt hierin weerge-
geven met de doorgetrokken lijnen. De totale koel- en verwarmingsbehoefte (hot utility en cold
utility) is weergegeven met de dunne horizontale stippellijnen. Door toepassing van de CRWP
wordt de desorber opgewarmd door de stroom direct onder de pinch. Via de warmtepomp wordt
de stroom direct boven de pinch opgewarmd met de warmte die in de resorber vrijkomt. Het ge-
volg van de inpassing van de CRWP in het proces is dat de totale koel en verwarmingsvraag
drastisch wordt teruggebracht, zoals in de rechter figuur weergegeven.

Hot utility

Q desorber

Q resorber
T T

Cold utility

T pinch

Figuur 4.4  Grand Composite Curve met toepassing van CRWP

De geschetste situatie dient zuiver ter illustratie hoe een CRWP optimaal in een proces kan
worden ingepast zodat er sprake is van maximale energiebesparing. Meer algemeen kan voor
een kansrijke inpassing worden gesteld dat:
•  de pinchtemperatuur tussen 50 en 100°C moet liggen,
•  de maximale temperatuur van de sink ±140°C bedraagt,
•  en dat het enthalpieverschil van de af te koelen stroom kleiner moet zijn dan die van de op

warmen stroom.

Of de toepassing van een CRWP op deze wijze ook economisch kan worden uitgevoerd in het
proces hangt ook sterk af van het bestaande netwerk van warmtewisselaars. Grote veranderin-
gen hierin brengen veel extra kosten met zich mee.

Daarnaast is gelijktijdigheid van vraag en aanbod van warmte een belangrijke factor in de pro-
cesintegratie en spelen aspecten van procesvoering, -controle en -regeling en belangrijke rol bij
de inpassing van een warmtepomp. Ook veiligheids- en milieu aspecten hebben invloed bij de
integratie van een warmtepomp in een proces.

Enthalpie verschil Enthalpie verschil
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5. TECHNISCH-ECONOMISCHE EVALUATIE CRWP SYSTEEM

5.1 Componenten in een CRWP met een droge compressie route
Een processtroomschema voor een CRWP met een droge compressie route is weergegeven in
Figuur 5.1.

Figuur 5.1  Processtroomschema en apparatuur voor een compressie resorptie warmtepomp via
droge route. Doorgetrokken lijn is vloeistof stroom, stippellijnen zijn dampstroom.
1: Desorber, 2: absorber, 3: compressor, 4: electromotor, 5: frequentie regelaar, 6:
intermediate heat exchanger, 7: vloeistof gas scheider, 8: vloeistof pomp, 9 and 10:
filters, 11: warmtewisselaar(desuperheater), 12: olieafscheiding+ retour

5.2 Kostenraming CRWP systeem voor 250 kW warmteproductie
Om de toepassingsmogelijkheden in diverse industriële sectoren, zoals in de voedingsmidde-
lenindustrie, zo groot mogelijk te houden is als uitgangspunt voor het thermische vermogen een
250KW warmte leverende CRWP gekozen. Voor de vereiste grootte van de compressor is aan-
genomen dat de in de praktijk realiseerbare COP van de WP 2.6 bedraagt. Voor 250 kW output
is dan een > 96 kW E-motor met bijpassende compressor nodig.

Aannames:
•  Alle componenten zijn gemaakt van standaard koolstofstaal
•  Compressor kosten zijn gebaseerd op prijsopgaaf voor 55 kW schroef compressor vermenig-

vuldigd met factor 2 voor opschaling naar 110 kW en overstap naar 2-traps compressie met
tussenkoeling. Hiervoor is (nog) geen prijsopgaaf van fabrikant aangevraagd.

•  Kosten voor absorber en desorber gebaseerd op 40 m2 oppervlak voor 500 hfl/m2. De desor-
ber heeft kleiner vermogen dan de absorber maar werkt tevens bij een lager gemiddeld tem-
peratuurverschil, waardoor gelijke uitvoering is aangehouden. De kosten voor de absorber en
de desorber zijn gebaseerd op kleinschalige serie productie

•  Voor een droog compressie systeem is een olie afscheidingssysteem nodig ter voorkoming
van verspreiding van de olie van de compressorsmering in de rest van het WP-systeem.
Kosten hiervan zijn geschat op 2 kHfl.

4
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6
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7
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2

11

12



20 ECN-C--01-087

Tabel 5.1  Benodigde Apparatuur en kostenraming voor een 250 kW CRWP (droge compressie)
Apparaatkosten kEuro khfl % van totaal
Compressor 9.08 20.00 17.59
Compressor aandrijving (electromotor) 6.22 13.70 12.05
Absorber 9.08 20.00 17.59
Desorber 9.08 20.00 17.59
Expansion valve 0.68 1.50 1.32
Liquid Pump 1.82 4.00 3.52
Liquid gas separator 6.13 13.50 11.87
Intermediate Heat Exchanger 4.76 10.50 9.23
Filters 2 stuks 3.63 8.00 7.04
Desuperheater heat exchanger 0.23 0.50 0.44
olie afscheider+ retoursysteem 0.91 2.00 1.76

Som van de kosten van procesapparatuur 51.59 113.70 100

Daarnaast is een toeslag voor de kosten voor meet en regeltechnische componenten en noodza-
kelijke beveiligingen die ongeveer 20% bedraagt van de kosten voor de procesapparatuur.
Hierin zijn onder andere een frequentieregelaar voor de compressor, kleppen en beveiligingsys-
temen meegenomen alsmede een procescontrole unit. In deze schatting komen de kosten hier-
voor op 10 kEuro (22 khfl).

Op basis hiervan is een totale investeringsschatting gemaakt volgens de methode beschreven in
Bejan et al. (Bejan, 1996) De gehanteerde opslagpercentages zijn afkomstig van dezelfde bron
en grotendeels gebaseerd op gemiddelde waarden voor de investeringen in 'thermische installa-
ties'. Voor de uitwerking van de investeringsschatting wordt verwezen naar Bijlage C.

De totale kapitaalsinvestering komt uit op 158 kEuro (347 khfl) voor het in bedrijf nemen van
een 250 kW CRWP systeem. De geschatte nauwkeurigheid van de investeringskosten bedraagt
±30%.

5.3 Technisch-Economische Evaluatie voor een CRWP voor 250 kW warmte-
productie

De uitkomst van de schatting van de investeringskosten is gebruikt voor de uitvoering van een
technisch-economische evaluatie (TEE) van een CRWP (droge route) voor warmte levering
(stoom). De TEE-berekening is gebaseerd op variabele en vaste kosten, directe en indirecte op-
brengsten, afschrijving en een bepaalde winstopslag op de investeringskosten. De TEE is uitge-
voerd in een spreadsheet en resulteert in een terugverdientijd (zie Bijlage D). De volgende aan-
names zijn gedaan in de berekening van de terugverdientijd van het CRWP systeem:
•  Het elektriciteitverbruik van de vloeistof pomp is verwaarloosd ten opzichte van dat van de

compressor.
•  Voor het bedrijven van de installatie worden geen man-uren in rekening gebracht.
•  In de base-case wordt uitgegaan van een stroom prijs van 8 ct/kWh, een stoomprijs van

10,60 hfl/GJ voor grootverbruikers en een COP van de CRWP warmtepomp van 2,6.
•  Systeem draait in basislast gedurende 8600 uren per jaar.
•  Een winstopslag van 10% wordt gehanteerd.
•  Er treedt een besparing op in koelwatergebruik door inzet van de CRWP.
•  Lineaire afschrijving van het systeem in 10 jaar op de directe kosten en 5 jaar op indirecte

kosten.
•  De terugverdientijd wordt berekend door de totale investering te delen door de cash flow.
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Voor de uitgangssituatie (base case) wordt, voor een CRWP die 250kW warmte levert door op-
waardering van 154 kW restwarmte, een terugverdientijd berekend van meer dan 10 jaar.

Voor diverse invoervariabelen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met @RISK, zie Figuur
5.2. Hieruit blijkt dat de grootste invloed op de terugverdientijd zit in de stoomprijs, het aantal
bedrijfsuren, de elektriciteitsprijs en de COP.

 

 Regression Sensitivity for investment cost

Std b Coefficients

1
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5

 Koelwater prijs
 ,09

COP heating  ,383

 E-prijs
-,484

bedrijfs uren
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 Stoomprijs  ,537
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Figuur 5.2  Invloed invoervariabelen op de toelaatbare investeringskosten en omgekeerd op de
terugverdientijd

Om inzicht te krijgen in het effect van de invoervariabelen op het beperken van de terugver-
dientijd of op het verhogen van de toegestane investeringskosten zijn enkele variaties toegepast
in de aannames, te weten:

Base case variatie
•  Stoom prijs  10,60 hfl/GJ 15 hfl/GJ (+40%)
•  Elektriciteitsprijs 0,08 hfl/kWh 0,05 hfl/kWh (-38%)
•  COP warmtepomp 2.6 3.5 (+35%)

De bedrijfstijd is al maximaal zodat deze niet is verhoogd, maar het effect zal vrijwel gelijk zijn
aan de stoomprijs.

Dit resulteert in variaties in de geoorloofde investeringen als functie van de beoogde terugver-
dientijd zoals weergegeven in Figuur 5.3.

Een hoge stoomprijs maakt dat een CRWP systeem eerder wordt terugverdiend, echter de
stoomprijs is gerelateerd aan de brandstofprijs/gasprijs, net als de prijs voor elektriciteit, waar-
door beide enigszins gekoppeld zijn aan elkaar. Een hoge stoomprijs zal doorgaans gepaard
gaan met een hogere elektriciteitsprijs. Dit zorgt ervoor dat de variatie in de toegestane investe-
ringskosten als functie van de prijsniveaus van stoom en elektriciteit in de praktijk minder sterk
zal zijn dan in aangegeven in de figuur. De doorwerking van beide effecten in de toegestane in-
vesteringskosten heft elkaar gedeeltelijk op.
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Allowable investment cost at required Pay Back Time
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Figuur 5.3  Toegestane investeringskosten als functie van de terugverdientijd voor vier
verschillende scenario's voor een 250 kW CRWP voor warmtelevering

5.4 Technisch-Economische Evaluatie CRWP voor 250 kW warmteproductie
in combinatie met koeling

Aannames
In deze evaluatie wordt een CRWP systeem aangenomen waarmee een hogere temperatuurlift
gerealiseerd wordt dan bij de vorige toepassing. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een proces-
stroom op te warmen, terwijl de temperatuur in de desorber zover daalt dat er (voor)koeling van
een te koelen processtroom tot ±0°C mogelijk is. De COP van de CRWP is tengevolge van de
hogere temperatuurlift lager dan in de vorige situatie en geschat op COPh = 2.2. De investe-
ringskosten van dit systeem zijn gelijk genomen als die voor het systeem voor alleen verwar-
ming. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor het gemak is aangenomen dat de kosten van de
compressor+aandrijving dus niet zijn aangepast terwijl bij een lagere COPh, een grotere com-
pressor noodzakelijk is.

Koeling van een processtroom heeft tot gevolg dat de resterende koelvraag afneemt waardoor de
geïnstalleerde compressiekoelers minder koelvermogen hoeven te leveren. Dit leidt tot een ad-
ditionele besparing op elektriciteit verbruik van de compressiekoelers.

Voor de berekening is aangenomen dat de compressiekoelers een gemiddelde COPc van 4 heb-
ben, en dat van het vermogen in de desorber van de CRWP de helft wordt verdisconteerd met
besparing op koelwater (koeling tot ±25°C) en de andere helft met besparing op E-verbruik van
compressiekoelers.
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Middels een TEE-berekening voor een base case zoals in Paragraaf 5.3 beschreven wordt, voor
een CRWP die 250kW warmte en ca. 68 kW koude levert, een terugverdientijd berekend van
meer dan 10 jaar.

Om inzicht te krijgen in het effect van de invoervariabelen op het beperken van de terugver-
dientijd of op de toegestane investeringskosten zijn net als in Paragraaf 5.3 enkele variaties toe-
gepast in de aannames.

De resultaten van de berekening van de toegestane investeringskosten als functie van de terug-
verdientijd voor deze situatie is weergegeven in Figuur 5.4. Deze figuur toont dat de toegestane
investeringskosten voor deze situatie grote overeenkomst vertonen met de situatie met alleen
verwarming.

Dit wordt veroorzaakt doordat de besparing op elektriciteitsverbruik van de compressiekoelers
grotendeels gecompenseerd wordt door een hoger elektriciteitsverbruik van de CRWP ten ge-
volge van de aangenomen lagere COP van het systeem.

De toegepaste variaties in stoomprijs en E-prijs zijn gelijk als in de eerste berekening, en hebben
een vergelijkbare invloed op de toegestane investeringskosten. Er is ook nog een bijzondere si-
tuatie doorgerekend die zich in een geliberaliseerde energiemarkt zou kunnen voordoen: een
combinatie van hoge warmte- en lage elektriciteitsprijs. Dit geeft de hoogste toelaatbare investe-
ringskosten en biedt uitzicht op terugverdientijden van < 5 jaar.

Allowable investment cost at required Pay Back Time
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Figuur 5.4  Toegestane investeringskosten als functie van de terugverdientijd voor vijf
verschillende scenario's voor een 250 kW CRWP voor warmtelevering en koeling
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5.5 Vergelijking investeringskosten met andere industriële warmtepompen
De in voorgaande paragrafen aangegeven investeringskosten zijn berekend met in de procesin-
dustrie gebruikelijke opslagpercentages van de Equipment Cost om tot de totale kapitaalsinves-
tering te komen (Bejan, 1996). Dit geeft slechts een globale indictie van de investeringskosten
en terugverdientijd. Voor een specifieke investering zal de locale situatie van vooral het ther-
misch netwerk een grote invloed hebben. Het is daarom nuttig om de berekende investerings-
kosten te vergelijken met die voor absorptie- en compressiewarmtepompen. Hiervoor zijn de
volgende bronnen geraadpleegd:
•  IEA annex 21 Industrial Heatpumps(IEA, 1995),
•  TNO Handboek Industriële Warmtepompen(Boot, 1998).

Voor de grootte van de systemen is 250 kW en 1000 kW verwarming gekozen en is een range
van specifieke investeringskosten bepaald (zie Tabel 5.2).

De gehanteerde Cost index is afkomstig van CEPI: (Chem Eng Plant Cost Index 1992=358.2;
2001/2002 CEPI=400)(Brown, 2000).

Tabel 5.2  Overzicht van investeringskosten in WP systemen volgens IEA en Handboek
250 kW 1000 kW

CWP Handboek: Inv hfl
                          Hfl/kW

93750
375 tot

131250
525

225000
225 tot

375000
375

CWP IEA           Inv hfl
                          Hfl/kW

450000
1800 tot

500000
2000

900000
900 tot

1400000
1400

AHP Handboek Inv hfl
                          Hfl/kW

148750
595 tot

225000
900

495000
495 tot

900000
900

AHP IEA          Inv hfl
                          Hfl/kW

250000
1000

860000
860

In de onderstaande Figuren 5.3 en 5.4 zijn de totale investeringskosten per kW geïnstalleerd
vermogen uitgezet voor compressie en absorptie warmtepompen. Ter vergelijking zijn de in dit
rapport geschatte investeringskosten voor een CRWP systeem en van een compressiekoelma-
chine CC voor de voedingsmiddelenindustrie eveneens weergegeven (Pennartz, 2001).
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Investeringskosten Compressie warmtepompen
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Figuur 5.3  Specifieke investeringskosten compressiewarmtepompen

De in dit rapport berekende investeringskosten voor de CRWP benaderen de spreidingsband, die
IEA aangeeft voor een CWP en zijn vergelijkbaar met de kosten voor een compressiekoelma-
chine in de voedingsmiddelenindustrie.

Opvallend is het zeer grote verschil in kosten voor CWP systemen volgens IEA en het handboek
industriële WP. De bronnen geven aan dat de opgegeven kosten gelden voor de specifieke in-
vestering in de warmtepomp inclusief de plaatsingskosten (factor 0,5 in handboek) en voor de
totale kosten voor installatie van de warmtepomp (IEA, 1995). Blijkbaar wordt onder plaat-
singskosten iets anders verstaan dan onder totale installatiekosten, hetgeen tot de grote ver-
schillen leidt. In de procesindustrie zijn gebruikelijke vermenigvuldigingsfactoren van de
Equipment Cost in de grootte orde van 3-5(grass root-battery limits) om tot de totale kapitaals-
investering te komen. (Perry, Bejan, Coulson).

Investeringskosten Absorptie warmtepompen
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Figuur 5.4  Specifieke investeringskosten absorptiewarmtepompen

De geschatte investeringskosten van een CRWP systeem liggen voor een 250 kW systeem 50%
boven die van een absorptie warmtepomp. Voor een 1 MW CRWP systeem nadert de investe-
ring de bovengrens van de AWP kosten.



26 ECN-C--01-087

Voor een CRWP die bij IFE in ontwikkeling is, wordt een specifieke investering van ca. hfl
600/kW aangegeven.(Baksaas, 1998a) Zij gaan hierbij echter uit van een theoretische COP,
goedkope platenwarmtewisselaars en geven niet aan in hoeverre systeemintegratiekosten mee-
gerekend zijn. Zoals al aangegeven is in Hoofdstuk 3 wordt de theoretische COP bij lange na
niet gehaald en is de efficiency van de platenwarmtewisselaars in de resorber en desorber be-
perkt door stofoverdracht en –verdelingproblemen, zodat de aangegeven investeringskosten
nogal optimistisch ingeschat lijken.

De bovenstaande vergelijking met de investeringskosten van andere industriële warmtepompen
geeft aan dat de schatting voor de CRWP redelijk in lijn ligt met installaties met vergelijkbare
complexiteit en dat significante kostenreducties nauwelijks te verwachten zijn.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies
Met een compressie resorptie warmtepomp (CRWP) is het mogelijk om een hogere tempera-
tuurlift (ca.100K) en een hogere temperatuur (tot ca. 140°C) te bereiken dan met een conventio-
nele compressiewarmtepomp.

Warmteopname en warmteafgifte geschiedt daarbij in respectievelijk een desorber en een ab-
sorber die een temperatuur-glide hebben. Voor het zo laag mogelijk houden van de vereiste
compressieverhouding is het van belang de T-glides maximaal te benutten. Dit resulteert dan in
een hogere COP (Coëfficiënt Of Performance) voor CRWP ten opzichte van conventionele
compressiewarmtepompen. Verbeteringen tot 30% van de COP zijn theoretisch haalbaar. In de
praktijk zullen de verbeteringen echter tot ca. 10% beperkt blijven. Dit is met diverse laborato-
riumopstellingen ook aangetoond.

Van groot belang voor het verkrijgen van die betere prestatie is het effectief benutten van de T-
glides. Wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt kan de prestatie van een CRWP zelfs
slechter uitvallen dan van een normale compressiewarmtepomp.

Dit betekent dat het voor iedere praktijksituatie noodzakelijk is een gedetailleerde analyse uit te
voeren om te beoordelen of toepassing van een compressie resorptie warmtepomp energetisch
daadwerkelijk gunstiger is dan de toepassing van een normale compressie warmtepomp.

CRWP systemen zijn, ondanks hun hogere energie-efficiency, nog niet commercieel verkrijg-
baar vanwege de onderstaande onderzoeksvragen:
•  efficiënte compressie van een arbeidsmedium dat uit een mengsel bestaat,
•  het ontwerp en prestaties van (compacte) desorbers en absorbers waarmee een grote T-glide

kan worden benut,
•  smering van de compressor,
•  modelvorming en opschaling CRWP systeem.

Toepassingsgebied
De toepassing van de CRWP zal vooral bij industriële sectoren en processen zijn waar:
•  koel- en warmtevraag gelijktijdig optreden,
•  processtromen in temperatuur verhoogd cq. verlaagd worden en geen faseovergang vertonen,
•  processtromen wel een faseovergang hebben, maar de vloeistof een niet-azeotropische

mengsel is en waarvan de componenten een groot verschil in kookpunt vertonen (ook een T-
glide).

Dit zijn processen waar grote temperatuur-glides rondom een pinch temperatuur van ca. 80°C
aanwezig zijn. Deze glides kunnen middels een CRWP worden gebruikt voor opwarming en af-
koeling over de pinch van processtromen.

Meer algemeen kan voor een kansrijke inpassing worden gesteld dat:
•  de pinchtemperatuur tussen 50 en 100°C moet liggen,
•  de maximale temperatuur van de sink ±140°C bedraagt,
•  en dat het enthalpieverschil van de af te koelen stroom kleiner moet zijn dan die van de op te

warmen stroom.
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De meest kansrijke sector wordt hiermee de voedings- en genotmiddelenindustrie, vooral de
zuivelbedrijven en bierbrouwerijen.

Energiebeparing
Het inzetten van CRWP systemen kan leiden tot energiebesparing, mits de COPheating van het
systeem duidelijk verhoogd is ten opzichte van bestaande warmtepompen. Tevens ontstaat, ten
gevolge van de hoge temperatuurlift, de mogelijkheid van gelijktijdige koeling en verwarming,
een toepassing die met de bestaande warmtepompen nog niet haalbaar is. Voor deze toepassing
blijkt dat de minimaal vereiste COPheating van het CRWP systeem, waarbij op primair energie
gebruik wordt bespaard ten opzichte van conventionele koel en verwarmingsmethoden, > 2
moet zijn. Deze waarde van de COP is al gehaald in laboratoriumopstellingen zodat als de T-
glides effectief benut kunnen worden energiebesparing mogelijk is. Dit betekent nog niet direct
dat de kosten voor energiegebruik ook lager zullen zijn, omdat door toepassing van een CRWP
een andere verhouding tussen gas- en elektriciteitsgebruik ontstaat.

Als er met inpassing van een CRWP 10% bespaard wordt op het betreffende energiegebruik in
de voedings- en genotmiddelensector en de penetratiegraad is op een termijn van 10 jaar 10%
dan wordt er naar schatting 0,21PJ per jaar bespaard. Dit wordt dan gerealiseerd met ca. 50
CRWP systemen van 1 MW.

Economische evaluatie
Het ontwerp van een CRWP zal, voor een optimale COP, steeds op de warmte- en koudevraag
van een proces moeten worden afgestemd, zodat het geen seriematig product zal worden.

Voor een techno-economische evaluatie is een totale investeringsschatting gemaakt volgens een
voor industriële thermische installaties gebruikelijke methode. De grootste invloed op de terug-
verdientijd of de toelaatbare investering zit in de stoomprijs, het aantal bedrijfsuren, de elektri-
citeitsprijs en de COP.

Uit de evaluatie blijkt het volgende:
•  De geschatte specifieke investeringskosten bedragen 950-1400 hfl/kW voor respectievelijk

een 1 MW en een 250 kW warmteleverende CRWP.
•  De berekende terugverdientijden voor een CRWP bedragen meer dan 10 jaar voor de huidige

energietarieven voor grootverbruikers (ca. 10 hfl/GJ warmte en 8 ct/kWh elektriciteit).
•  Alleen bij een combinatie van hoge stoom prijs (15 hfl/GJ) en een lage e-prijs (5 ct/kWh)

worden terugverdientijden berekend die in de buurt van 5 jaar liggen.
•  Onder de huidige economische randvoorwaarden kan een rendabel CRWP systeem (terug-

verdientijd < 5jaar) worden verkregen mits deze een COPh van 3 combineert met specifieke
investeringskosten van ± 600 hfl/kW. Dit is echter sterk afhankelijk van de geldende ener-
giekosten en van het bestaande netwerk van warmtewisselaars. Grote veranderingen hierin
brengen veel extra kosten met zich mee.

•  Een vergelijking met de investeringskosten van conventionele industriële warmtepompen
geeft aan dat de schatting voor de CRWP redelijk in lijn ligt met installaties met vergelijkba-
re complexiteit en dat significante kostenreducties nauwelijks te verwachten zijn.

6.2 Aanbevelingen
Het is nog te vroeg om een veldtest of demonstratieproject met commerciële partners voor te
bereiden, omdat er nog te grote onzekerheden zijn bij de technische en de daaruit mede afgelei-
de economische haalbaarheid.
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Voor het verkrijgen van een voldoend hoge COP en het beperken van de investeringskosten is
het nodig dat nader onderzoek verricht wordt naar volgende aspecten:
•  de stofoverdracht en –verdelingaspecten in de resorber en desorber(o.a. dry spots, back

mixing),
•  compacte warmteoverdracht,
•  efficiëntie en smering compressor,
•  modelvorming voor voorspelbaarheid opschaling.

Omdat de CRWP ontwikkelingen bij IFE, FKW Hannover en TU Delft ook gericht zijn op bo-
vengenoemde toepasssingsgebieden is het aan te bevelen de ontwikkelingen aldaar te volgen.
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BIJLAGE A  IFE SYSTEEM : VERWARMEN EN KOELEN MET
GROTE TEMPERATUUR-GLIDES

Als voorbeeld voor deze situatie dient de compressie resorptie warmtepomp die wordt ontwik-
keld door het Institute for Energy Technology, IFE uit Kjeller, Noorwegen (Grandum, 2000).
Met dit systeem kan een stroom van 60°C worden opgewarmd tot 113°C, terwijl tegelijkertijd
een andere stroom van 53°C naar 5°C wordt afgekoeld. Het processchema is hieronder weerge-
geven, en is gebaseerd op het single stage solution circuit.

Figuur A.1  Processchema IFE compressie resorptie warmtepomp (Grandum, 2000)

Voor het opzetten van een thermodynamische cyclus voor dit systeem is aangenomen dat de su-
perheater in bovenstaand systeem zorgt voor na-verwarming van de op te warmen stroom van
100 naar 113°C. De interne temperaturen van het CRWP proces zijn vastgelegd bij een ∆T bij
de ingang van de resorber van 20°K en bij de uitgang van 2°K
(Overall Mean Temp Diff =11°K).

Bij de desorber zijn de interne temperaturen vastgelegd met een ∆T van 6°K aan warme zijde en
3°K aan koude zijde (Overall Mean Temp Diff =4°K).

De temperaturen in de desorber aan de warme zijde zijn: 47°C intern/53°C extern, aan de koude
zijde 2°C intern/5°C extern. Voor de resorber geldt: warme zijde 120°C intern/100°C extern,
koude zijde 62°C intern/60°C extern.

De temperatuur-glide van de CRWP is gedefinieerd als het verschil tussen T3-T4, 120-
62=58°C. De temperatuur lift is het verschil tussen T3-T2, 120-47=73°C.

De druk in de desorber is op 1 bar gesteld, waarmee het vervolgens mogelijk is een cyclus te
schetsen in het T-X diagram van NH3-H2O ((ASHREA, 1997)). Deze cyclus is in het rood
weergegeven in Figuur A.2 als een kringproces. De groene kringloop is verkregen op basis van
de aanname dat de druk in de resorber 20 bar bedraagt. Wanneer op basis van de aannames de
kringloop is vastgelegd in het NH3/H2O T-X diagram dan is het mogelijk de samenstelling van
de vloeistof te bepalen en de drukverhouding te bepalen.
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In de eerste aangenomen situatie, het rode diagram, is de druk in de resorber ongeveer 10 bar.
De overall vloeistof samenstelling 0.48 kg ammonia per kg vloeistof en treedt er een verdam-
ping in de resorber op tot een vloeistofsamenstelling van 0.22 kg NH3 per kg vloeistof. De sa-
menstelling bij punt 2 is 0.22 kg NH3/kg vloeistof, 45°C, 93% NH3/kg damp. De blauwe lijnen
representeren het T-verloop van de op te warmen stroom, ook wel sink genoemd, en de af te
koelen stroom, de source, in respectievelijk de resorber en de desorber.

Uit een massa en energiebalans over de kringloop kan bepaald worden hoeveel damp en vloei-
stof gecirculeerd moet worden om een bepaald vermogen als output te verkrijgen, hoeveel
warmte daarvoor wordt onttrokken aan de bron(koeling) en hoeveel primaire energie nodig is
voor compressie van de vloeistof en de damp.

Figuur A.2  Aangenomen ammonia/water cycli voor IFE systeem

De theoretische COPheating van dit systeem bedraagt 3.7, de experimenteel bepaalde COP be-
draagt 2.1 bij een output temperatuur van 100°C, en een brontemperatuur van 48°C
(Baksaas,1999). Voor het gehele T-traject van punt 1 tot 3, te weten 5°C naar 100°C is voor een
compressiewarmtepomp de theoretische COP heating 373/95 = 3.9.

Omdat er bij de resultaten niet over de prestaties van het systeem ten aanzien van de koeling
wordt gesproken, is het onduidelijk of de gewenste uitkoeling van de source tot 5°C daadwer-
kelijk wordt bereikt.

Op basis van simulaties wordt beweerd (Baksaas, 1999) dat een rendementsverbetering van
15% ten opzichte van een n-butaan compressiesysteem haalbaar is.
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BIJLAGE B  COP COMPRESSIE RESORPTIE WARMTEPOMP

Een compressie resorptie warmtepomp heeft glijdende temperaturen waarbij warmteopname en
warmteafgifte optreedt. Het koelmiddel doorloopt in een CRWP geen Carnot cyclus maar een
zogenaamde Lorenz cyclus. Vergelijking (2) en (3) kunnen daarom niet gebruikt worden voor
berekening van de COP van een CRWP systeem.

Om een Carnot en een Lorenz cyclus met elkaar te vergelijken op basis van COP is meer nodig
dan slechts de temperatuurniveaus. In Figuur B.1 is in een Temperatuur-Entropie (T-S) diagram
de situatie geschetst waarbij er in een proces een op te warmen stroom is (sink) van Tw4 naar
Tw3. Als warmtebron (source) is een processtroom beschikbaar met een temperatuur Tw2. De te
leveren hoeveelheid warmte voor de sink is gelijk aan het oppervlak onder de lijn Tw4-Tw3 en
de entropie-as (x-as). Een Lorenz cyclus (mixture cycle) voor de te leveren warmte is geschetst
waarbij de temperatuur in de resorber varieert van T3 naar T4, en is precies afgestemd op de
warmtevraag. De warmtebron wordt in de desorber vanaf Tw2 afgekoeld naar Tw1mixt met een
desorber temperatuur die van T1 naar T2 gaat. De te leveren arbeid voor de Lorenz cyclus wordt
in het diagram waargegeven door het oppervlak ingesloten door T1-T2-T3-T4. Uit de linker fi-
guur is duidelijk zichtbaar dat de afstemming van de temperaturen van de source met de tempe-
raturen van de mixture cycle slecht is.

Voor dezelfde source en sink is in de rechter figuur een Carnot cyclus (pure refrigerant cycle)
optimaal afgestemd op de warmtevraag en het warmteaanbod. Met deze cyclus wordt de sink
opgewarmd van Tw4 tot Tw3 en koelt de source af van Tw2 naar Tw1pr.

Figuur B.1  Illustratie van de keuze van de temperatuurniveaus voor een Lorenz cyclus a) en
een vergelijking tussen een Lorenz en een Carnot cyclus b) (Itard, 1998)

De te leveren arbeid voor de Carnot cyclus is aangegeven met het zwarte vierkant tussen T1pr
en Tw3.
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Een vergelijking van de oppervlakken van de Lorenz en Carnot cycli laat zien dat voor de be-
schouwde situatie het oppervlak van de Carnot cyclus (B) kleiner is dan die van de Lorenz cy-
clus (A). Dit betekent dat de COP van de Carnot cyclus groter is dan die van de gekozen Lorenz
cyclus.

In Figuur B.2 is voor dezelfde op te warmen en af te koelen processtromen een andere Lorenz
cyclus toegepast. Hier is een betere afstemming van de temperatuurniveaus tussen de cyclus en
de processtromen en blijkt uit de figuur dat nu de hoeveelheid arbeid van de Carnot cyclus gro-
ter is dan die van de Lorenz cyclus.

Figuur B.2  Tweede vergelijking tussen een Lorenz en een Carnot cyclus (Itard, 1998)

Voor een optimale benutting van de glijdende temperaturen in de resorber en desorber van een
compressie resorptie warmtepomp is het van belang een zo goed mogelijke afstemming te krij-
gen van deze glijdende temperaturen met zowel de op te warmen als de af te koelen stroom. Uit
het voorbeeld uit Figuur B.1 wordt duidelijk dat bij een slechte afstemming de COP van een Lo-
renz cyclus juist lager kan zijn dan die van een Carnot cyclus. Deze optimale afstemming heeft
als nadeel dat het gemiddelde temperatuurverschil tussen de Lorenz cyclus en de processtromen
kleiner wordt. Voor de warmteoverdracht is dan bij gelijk vermogen een groter warmtewisse-
lend oppervlak nodig.

COP voor een Single Stage en voor een DAHX systeem
Voor de beoordeling van een single stage solution circuit en voor een DAHX systeem zijn ana-
lyses uitgevoerd op basis van de massa- en energiebalans. De geschetste kringlopen in Figuur
A2 zijn gebruikt voor de uitvoering van de berekeningen. Als startpunt is aangenomen dat bij de
uittrede uit de resorber NH3 volledig geabsorbeerd is en er geen dampfase meer aanwezig is.

De te doorlopen thermodynamische cyclus wordt hieronder beschreven.

De vloeistof fase in punt 4 wordt in druk verlaagd via een isenthalpisch werkend expansie ven-
tiel. Hierbij verdampt er een deel van de vloeistof, met name NH3, waardoor de overgang van
punt 4!1 niet recht omlaag verloopt maar schuin naar links, naar een vloeistof samenstelling
armer in NH3. De minimale temperatuur in het systeem is derhalve iets hoger dan in eerste in-
stantie verondersteld (3°C in plaats van -5°C voor DAHX).
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Voor de compressiestap (2!3) is verondersteld dat vloeistof en damp afzonderlijk in druk (en
temperatuur) worden verhoogd. Na compressie worden beide stromen met elkaar in evenwicht
gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de lijn van 2-3 niet verticaal loopt maar enigszins schuin naar
rechts. Dit resulteert in een iets lagere toptemperatuur. (117°C ipv 120°C voor DAHX).

Figuur B.3  Kringloop voor Single stage solution (links) en voor DAHX cyclus (rechts) gebruikt
voor opstellen van massa- en energiebalans

De vloeistof- en dampsamenstelling in hun evenwichtstoestand bij de hoekpunten zijn in onder-
staande tabel gegeven. De energiebalans is gebaseerd op de bijbehorende waarden voor de ent-
halpie van de damp- en vloeistoffase. De enthalpiewaarden zijn afgeleid uit het T-X diagram
((ASHREA, 1997)) en derhalve niet heel nauwkeurig, maar voldoende voor een berekening van
de COP. In Tabel B.1 en Tabel B.2 zijn de gegevens, afgeleid uit Figuur B.3, voor de samen-
stelling en de enthalpie-inhoud samengevat voor beide cycli. Op basis van de enthalpie inhoud
van de stromen kan de COP worden berekend.

Tabel B.1  Eigenschappen van NH3/H2O mengsel in Single Stage solution kringloop
punt Druk/

bar
temp
/°C

X kgNH3
/kg liq

Y kg NH3
/kg vap

m liq
kg/sec

m vap
kg/sec

H liq
KJ/kg

H vap
kJ/kg

H liquid
kJ

H vapor
kJ

H totaal
kJ

1 1 13 0.39 0.9935 0.85 0.15 -165 1335 -140.25 200.25 60
2 1 45 0.22 0.93 0.634 0.366 40 1480 25.36 541.68 567.04
3 10 113 0.26 0.875 0.642 0.358 315 1740 202.23 622.92 825.15
4 10 65 0.48 0.990 1 0 60 60 0 60

Tabel B.2  Eigenschappen van NH3/H2O mengsel in DAHX kringloop
Punt Druk/

bar
temp
/°C

x kgNH3
/kg liq

y kgNH3
/kg vap

m liq
kg/sec

m vap
kg/sec

H liq
kJ/kg

H vap
kJ/kg

H liquid
kJ

H vapor
kJ

H totaal
kJ

1 1 3 0.445 0.9975 0.9 0.1 -256 1310 -230.4 131 -99
2 1 75 0.08 0.6 0.192 0.808 260 1900 49.92 1535 1585
3 4 117 0.09 0.55 0.108 0.892 430 2000 46.44 1784 1830
4 4 30 0.5 0.997 1 0 -100 1350 -100 0 -100

Single Stage Solution Circuit
Het geschetste single stage solution circuit is afgeleid van het IFE systeem. Hierin wordt een
stroom opgewarmd van 60 naar 105°C en wordt een stroom afgekoeld van 50 naar minimaal
15°C. In de geschetste kringloop is geen intermediate heat exchanger (IHX) opgenomen, waar-
mee de koude vloeistofstroom uit de desorber wordt opgewarmd met de warme stroom uit de
resorber. Voor de geschetste cyclus zijn de berekende kengetallen samengevat in Tabel B.3. Het
blijkt dat toepassing van de intermediate heat exchanger in dit proces leidt tot een verbetering
van ±30% van de COP. De theoretische COP van het systeem met interne warmtewisselaar is
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3.8, gebaseerd op 100% efficiency in alle processtappen. Deze waarde komt overeen met de
theoretische COP (3.7) opgegeven door IFE voor een vergelijkbaar proces. Wanneer rekening
wordt gehouden met een compressie rendement van 80% een efficiency van de desorber en re-
sorber van 95% wordt de COP heating 2.9. Voor een Carnot-warmtepompproces tussen 15 en
108°C bedraagt de theoretische COPh 4.1. Het hier beschreven proces behaalt een COPh van
2.9 wat overeenkomt met 70% van het Carnot rendement.

Voor gelijktijdige koeling (source tot 15°C) en verwarming (sink tot 105°C) is de COP h+c 4.8
(2.9+1.9). De minimaal vereiste COPh+c is 3.7 voor deze condities.. Dit betekent dat er met dit
systeem energiebesparing mogelijk is ten opzichte van een conventionele compressiewarmte-
pomp

Tabel B.3  Kengetallen single stage solution circuit
Ideaal systeem

Single stage solution
kringloop

Met interne
Warmtewisseling

Inclusief
verliestermen

Work /kW 258 200 250
Qsink (Q heating) /kW 765 765 727
Q desorptie/kW 507 565 540
COP heating        3.0       3.8       2.9

Desorber Absorber Heat eXchange
Op basis van de DAHX kringloop wordt een stroom (sink) opgewarmd van 75 naar 110°C door
een resorber T-glide van 117 naar 80°C. De source wordt afgekoeld van 30 naar 8°C. Voor de
interne warmtewisseling wordt een temperatuurverschil van 5°C aangehouden. Voor het geval
er geen verliezen in het systeem optreden worden de energiestromen gevonden, zoals samenge-
vat in Tabel B.4. De theoretische COPh van het systeem is 4.6. Wanneer er rekening wordt ge-
houden met een compressie rendement van 80% een efficiency van de desorber en resorber
wamtewisselaars van 95% wordt de COPh 3.5.

Tabel B.4  Kengetallen van DAHX systeem
Ideaal systeem
DAHX cyclus

Inclusief
verliestermen

Work /kW 245.32 306
Qsink (Q heating) /kW 1127.42 1060
Q DAHX/kW 803.02
Q desorptie/kW 1684.52
Q koeling/kW 881.50 836
COP heating 4.60        3.5

De COP van een DAHX systeem zou nog verder verhoogd kunnen worden door een zo groot
mogelijke T-glide te benutten voor opwarming van de sink en afkoeling van de source.

De berekende waarde van de COPheating voor het DAHX systeem is echter te optimistisch. Een
analyse van de uitvoering van interne warmtewisseling toont dat voor de afstemming van de
temperatuurniveaus in relatie tot het over te dragen vermogen van de resorber naar de desorber
een extern koelvermogen resteert van 400 kW in plaats van 880 kW bij en temperatuur van 25
tot 8°C. De interne warmtewisseling ter grootte van 800 kW gebeurt bij een temperatuur boven
25°C, en het laatste deel van de warmtetoevoer (480kW) naar de desorber is vereist bij een tem-
pratuur van 80°C. Deze stroom wordt gekoeld over slechts een kort temperatuurtraject. De re-
sulterende energiestromen zijn in Figuur B.4 schematisch weergegeven.
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De COPh+c voor het DAHX proces is 4.8 ((1060+400)/306). Hierbij is de extra warmtetoevoer
bij 80°C echter niet in rekening is gebracht. Wordt dit wel gedaan, bijvoorbeeld op basis van de
exergie inhoud van deze stroom, dan moet er (1-T°/T)*Q = (1-298/353)*480 = 75 kW extra ar-
beid aan het systeem worden toegevoerd. De COP h+c wordt nu 3.8 De minimaal vereiste
COPh+c voor deze situatie is 3.1. Dit betekent dat er met de inzet van een dergelijke CRWP
energiebesparingmogelijk is.

X

Q in Trest
480 kW

Q DAHX
800 kW

T

Q uit T hoog
1130 kW

Q in T laag
400 kW

E primair
250 kW

Figuur B.4  Schematische weergave van de energiestromen in het DAHX systeem

Een betere afstemming van de proceskringloop (compressieverhouding en T-glides) op de ge-
wenste interne en externe warmtewisseling is noodzakelijk om te voorkomen dat aanvullende
warmtetoevoer aan de desorber nodig is.
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BIJLAGE C  TOTALE KAPITAALS INVESTERINGS VOOR
COMPRESSIE RESORPTIE WP

I: Fixed Capital Investment
A: Direct Costs estimated costs

1: Onsite Costs kEuro
Purchased equipment costs (PEC)
Compressor 9.08
Compressor Drive equipment (electromotor) 6.22
Absorber 9.08
Desorber 9.08
Expansion valve 0.68
Liquid Pump 1.82
Liquid gas separator 6.13
Intermediate Heat Exchanger 4.76
Filters 2 stuks 3.63
desuperheater heat exchange 0.23
olie afscheider+ retoursysteem 0.91

Som Purchased Equipment Cost (PEC) 51.59
% van PEC

Meet- en regeltechnische componenten + beveiliging 20 10.32
Total Cost 61.91

% van PEC
Purchased equipment Installation (30%van PEC) 30 15.48
Piping (35% van PEC) 35 18.06
Instrumentation and controls (10% van PEC) 10 5.16
Electrical equipment and materials (11% van PEC) 11 5.68

Total onsite costs 106.29
2: Offsite costs
land /floor space Pm -
Civil, Structural and Architectural ( 2% van PEC) 2 1.03
Service facilities Pm -

Total offsite costs 1.03
TOTAL DIRECT COSTS (DC) 107.32

B: Indirect costs
Engineering and Supervision (8% van DC) 8 8.59
Construction costs and contractors profit (15% van DC) 15 16.10

sum 132.00
Contingency (7% van bovenstaande) 7 9.24

Total indirect Costs 33.92
FIXED CAPITAL INVESTMENT (FCI) 141.2

II: Other Outlays
startup costs (5% of FCI) 5 7.06
working capital (±7% of Total Capital Investment) 7 10.38
Costs of licensing, R&D 0 0
allowance for funds used during construction 0 0

Total other outlays 0 17.44
TOTAL CAPITAL INVESTMENT 158.7
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BIJLAGE D  BEREKENING TERUGVERDIENTIJD VOOR CRWP
SYSTEEM BASE CASE

Determination of product cost on yearly basis

Variable costs # hfl/# # / year khfl/year kEuro/year
grondstoffen en hulpstoffen

Utilities
electricity kWh 0.08 860000 68.800 31.220

total variable costs 68.800 31.220

Fixed Costs (vaste Kosten)
Operation man-hours 0
Maintanance % of total direct 5 11.825 5.366
staff and service % of operation pm
Laboratory % of operation pm
grondhuur erfpacht % of total investment cost pm
property tax/ insurance % of fixed capital 1 3.497 1.587

total fixed costs 15.322 6.953

Total variable + fixed 84.122 38.173
Depreciation 38.600 17.516

Kosten af plant 122.723 55.689

Beheers verkoop en speurwerk% kosten af plant pm
winstopslag % Total Capital Investment 10 34.973 15.870

Total production costs 157.695 71.559

Determination of earnings on yearly basis

Direct # hfl/# # / jaar khfl/jaar
Heat GJ 10.60 8049.60 85.326 38.719

Indirect
reduction of cooling load GJ 0.8 4953.60 3.963 1.798

Opbrengsten per jaar 89.289 40.517

Netto kosten stoom kosten af plant-besparingen 118.760 53.891
Netto kostpluskosten stoom Totale productiekosten - besparingen 153.733 69.761

Kostprijs warmte kosten af plant/GJ HFL/GJ 15.246 6.918
Kostplusprijs warmte totale productiekosten/GJ HFL/GJ 19.590 8.890
Netto Kostprijs warmte kosten af plant-besparingen /GJ HFL/GJ 14.753 6.695
Netto Kostplusprijs warmte totale productiekosten-besparingen/GJ HFL/GJ 19.098 8.666

khfl kEuro
Cash Flow excl. besparingen Opbrengsten(excl besp.) -kosten vast/var 1.203 0.546
Cash Flow incl. Besparingen Opbrengsten(incl besp.) -kosten vast/var 5.166 2.344
Initiele investeringen Total proces investment 349.729 158.700

Terugverdientijd excl. besparingen jaren 290.6 290.6
Terugverdientijd jaren 67.7 67.7


