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1 INLEIDING

De kwaliteit van systemen voor ruimteverwarming wordt doorgaans uitgedrukt in een thermisch
rendement. Daarbij wordt de warmte, die afgegeven wordt voor uiteindelijk gebruik, vergeleken met
de warmte die beschikbaar komt bij verbranding van de brandstof, ook wel de verbrandingswarmte
genoemd. De verbrandingswarmte is de warmte die afgegeven wordt aan de omgeving indien het
rookgas, dat bij de adiabatische verbranding wordt gevormd, afgekoeld wordt tot
omgevingstemperatuur. Uiteraard moeten brandstof en oxidant daarbij eveneens bij
omgevingstemperatuur worden toegevoerd. Fossiele brandstoffen bestaan uit koolwaterstoffen die bij
verbranding worden omgezet in H2O en CO2. Bij omgevingscondities is CO2 aanwezig als gas, maar
H2O kan zowel in vloeibare als in gasvormige toestand voorkomen. De verbrandingswarmte is
daarom mede afhankelijk van de toestand waarin H2O zich bevindt na afkoeling van het rookgas tot
omgevingstemperatuur. In de praktijk worden twee toestanden onderscheiden:
1) alle H2O is na afkoeling aanwezig in de vorm van waterdamp, de verbrandingswarmte is dan gelijk

aan de stookwaarde van de brandstof (ook wel onderwaarde genoemd)
2) alle H2O is na afkoeling aanwezig in de vorm van vloeistof, de verbrandingswarmte is dan gelijk

aan de verbrandingswaarde van de brandstof (ook wel bovenwaarde genoemd).
Het verschil tussen beide waarden is de warmte die afgegeven wordt indien de waterdamp in het
rookgas bij omgevingscondities wordt gecondenseerd.
In Europa wordt voor de bepaling van rendementen doorgaans gebruik gemaakt van de stookwaarde
van de brandstof. Indien er sprake is van processen waarbij het rookgas slechts afgekoeld wordt tot
temperaturen die nog boven het beginpunt van condensatie liggen, dan is het gebruik van de
stookwaarde verdedigbaar. In geval van HR-ketels, waarbij het rookgas afgekoeld wordt tot beneden
het beginpunt van condensatie, kan dit resulteren in rendementswaarden hoger dan 1,0. Aangezien
rendementen per definitie tussen 0 en 1,0 moeten liggen, is deze praktijk dus onjuist.

Echter ook het thermisch rendement op basis van de verbrandingswaarde van de brandstof is geen
correct rendement. Stel dat gebruikt gemaakt wordt van een elektrisch gedreven warmtepomp met een
prestatiecoëfficiënt van 3,0 terwijl elektriciteit geproduceerd wordt met een rendement van 0,5 (zie
figuur 1), dan volgt voor het thermisch rendement van het totale systeem een waarde van 1,5.
Blijkbaar zijn bij de omzetting van brandstof in warmte thermische rendementen mogelijk van meer
dan 1,0 ongeacht of uitgegaan wordt van de stookwaarde of de verbrandingswaarde van de brandstof.
Dit betekent dan het thermisch rendement een ongeschikte grootheid is voor het bepalen van de
kwaliteit van systemen voor de productie van warmte van lage temperatuur.
Een (hulp)grootheid die speciaal is ontwikkeld om thermodynamische verliezen zichtbaar te maken is
de grootheid “exergie”. Het exergierendement laat zien in welke mate de prestaties van een
omzettingssysteem afwijken van de
prestaties van een ideaal (reversibel)
systeem.
Alvorens in te gaan op de prestaties
van enkele opties voor de productie
van warmte van lage temperatuur zal
eerst kort de grootheid exergie
worden beschreven. Na een analyse
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van de thermodynamische verliezen in een verwarmingsketel zal vervolgens, aan de hand van
voorbeeldberekeningen, worden ingegaan op de prestaties die met alternatieve productieprocessen,
zoals warmtepompen en micro-WK haalbaar zijn.

2 EXERGIE

2.1 Definitie van exergie
Exergie kan kortweg worden gedefinieerd als het arbeidspotentieel van een hoeveelheid energie. Het
is dus de maximale hoeveelheid arbeid die kan worden verkregen uit een hoeveelheid energie. Daarbij
moet worden bedacht dat energie een verzamelnaam is voor verschillende energiesoorten. De eerste
hoofdwet van de thermodynamica stelt dat energie niet verloren kan gaan, noch dat er energie uit het
niets kan ontstaan. Ofwel dat er altijd sprake is van “behoud van energie”. Echter de tweede hoofdwet
laat zien dat er verschillen bestaan tussen de energiesoorten. Ook al is er sprake van gelijke
hoeveelheden, de waarde kan verschillend zijn. Deze waarde wordt bepaald door het arbeidspotentieel
(= exergie).
Voor de bepaling van de exergie moet, afhankelijk van de energiesoort, een systeem worden gekozen
voor de omzetting in arbeid. In alle gevallen geldt dat zo’n systeem reversibel (omkeerbaar) moet zijn
en alleen gebruik maakt van de omgeving als reservoir voor warmte en stof. In het onderstaande
wordt nader ingegaan op systemen voor de bepaling van de exergie van warmte en de (thermo-
mechanische) exergie van stofstromen. De bepaling van de chemische exergie van stofstromen wordt
hier buiten beschouwing gelaten.

2.2 Exergie van warmte
De tweede hoofdwet van de thermodynamica stelt dat een hoeveelheid warmte, afgegeven door een
warmtereservoir met temperatuur TH (zie Figuur 2), niet volledig kan worden omgezet in arbeid.
Uitgaande van de beschikbare warmtereservoirs is de verkregen arbeid maximaal als gebruik wordt
gemaakt van een reversibel (omkeerbaar) systeem dat een kringproces doorloopt. Volgens de tweede
hoofdwet geldt dan:

(1)

Het warmtereservoir met de laagste temperatuur, dat voor praktische toepassingen kan worden
gebruikt, is de omgeving met temperatuur T0. In dat geval wordt de hoeveelheid arbeid die met een
reversibel kringproces uit een hoeveelheid warmte QH wordt verkregen:

(2)

De warmte die aan het kringproces wordt toegevoerd wordt voor
een deel omgezet in arbeid; de rest wordt als warmte afgevoerd
naar de omgeving. De temperatuur van de afgevoerde warmte is
gelijk aan de omgevingstemperatuur T0. Met deze warmte kan
geen arbeid meer worden geproduceerd. De maximale
hoeveelheid arbeid die uit een hoeveelheid warmte kan worden
verkregen door gebruik te maken van de omgeving als
warmtereservoir wordt ook wel de exergie van de warmte
genoemd. Stel dat het om een infinitesimale hoeveelheid warmte
gaat, dan kan voor de exergie worden geschreven:

(3)

In de praktijk wordt warmte vaak onttrokken aan processtromen
die tijdens de afgifte van warmte een toestandsverandering
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ondergaan. De afgifte van warmte geschiedt daarom vaak bij een veranderende temperatuur. Stel dat
de toestand van de warmtebron tijdens warmte-afgifte overgaat van toestand 1 naar toestand 2. Voor
de exergie van de afgegeven warmte kan dan worden geschreven:

(4)

Deze relatie kan algemeen worden gebruikt voor de bepaling van de exergie van een hoeveelheid
warmte.

2.3 Exergie van een hoeveelheid stof
De exergie van een hoeveelheid stof wordt bepaald door te veronderstellen dat de stof met behulp van
een open, stationair doorstroomd systeem in evenwicht wordt gebracht met de omgeving (zie Figuur
3). Om de exergie op eenduidige wijze te kunnen bepalen moet een dergelijk systeem aan een aantal
eisen voldoen. Afgesproken is dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van processen die:
a) omkeerbaar zijn;
b) plaatsvinden in een open systeem met stationaire doorstroming, zodanig dat veranderingen in de

kinetische en potentiële energie van de stof
mogen worden verwaarloosd;

c) alleen de omgeving als warmtereservoir
benutten;

d) de stof bij het verlaten van het proces in
thermo-mechanisch evenwicht hebben
gebracht met de omgeving (druk en
temperatuur zijn dan gelijk aan
omgevingsdruk en -temperatuur).

De exergie van een hoeveelheid stof is dan gelijk
aan de netto arbeid die wordt verkregen door
deze hoeveelheid de processen in dit systeem te
laten doorlopen.

Met verwaarlozing van de veranderingen in
potentiële en kinetische energie kan voor de
energiebalans van het systeem in figuur 3 worden
geschreven:

(5)
Aangezien alleen sprake is van reversibele
processen geldt:

Aangenomen is dat het systeem alleen warmte kan uitwisselen met de omgeving. Deze warmte heeft
de temperatuur T0. Voor de aan het systeem toegevoerde warmte kan dus worden geschreven:

(6)
De afgegeven arbeid Wrev door het (reversibele) systeem volgt uit de vergelijkingen (5) en (6):

(7)
Dit is dus de hoeveelheid arbeid die wordt verkregen door een hoeveelheid massa van een stof in
evenwicht te laten komen met de omgeving via een systeem dat voldoet aan de eisen zoals vastgelegd
aan het begin van deze paragraaf. Dat betekent dat deze arbeid gelijk is aan de exergie van de
toegevoerde hoeveelheid stof, ofwel:

(8)
met (9)
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J.J.C. van Lier,  Thermodynamica voor energiesystemen, Delft University Press, ISBN
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Figuur 4
Systeem voor de productie van
warmte

Het rechter lid van vergelijking (9) bestaat uitsluitend uit toestandsgrootheden; de exergie kan daarom
eveneens worden gezien als een toestandsgrootheid.

3 EXERGIEVERLIEZEN BIJ DE PRODUCTIE VAN WARMTE

3.1 Verwarmingsketel
Een systeem voor de productie van warmte is schematisch weergegeven in figuur 4. Brandstof en
lucht worden toegevoerd aan een verbrandingskamer. De bij verbranding ontstane rookgassen worden
vervolgens afgekoeld in een warmtewisselaar; daarbij wordt warmte overgedragen aan een ander
medium, bijv. water of thermische olie, dat beter geschikt is voor transport en distributie van energie
naar de gebruiker.
Stel dat de rookgassen in de ketel warmte afgeven aan een waterstroom die als gevolg van de
warmtetoevoer in temperatuur wordt verhoogd. Het water gaat via een transportsysteem naar de
uiteindelijke gebruikers, waar het wordt afgekoeld. Het koude water wordt vervolgens weer
teruggevoerd naar de ketel.

In figuur 5 is het temperatuurverloop van de rookgassen en het
temperatuurverloop van het water in de ketel weergegeven in het
zogenaamde waardediagram1 (zie J.J.C. van Lier). Langs de

verticale as is de term  uitgezet. Voor oneindig hoge

temperatuur is deze term gelijk aan 1, voor  is de term
gelijk aan 0. De hoogte van het diagram is op deze manier gelijk
aan 1. Langs de horizontale as is de exergie van de brandstof
uitgezet; het totale oppervlak van het diagram is dan gelijk aan de
exergie van de brandstof (Exbrandstof). De warmte die vrijkomt bij
verbranding is gelijk aan de stookwaarde (SB) van de brandstof.
Voor aardgas (Slochteren kwaliteit) is de stookwaarde iets kleiner
(circa 4 %) dan de exergie. In het waardediagram is het oppervlak
onder de afkoelkromme van het rookgas gelijk aan de exergie van
de warmte die wordt afgegeven bij afkoeling van het rookgas tot
omgevingstemperatuur, immers:

(10)

Hieruit volgt dat de exergie die door het rookgas wordt afgegeven veel kleiner is dan de exergie van
de brandstof. Het verschil is te beschouwen als het exergieverlies ten gevolge van verbranding. Dit
verlies bedraagt circa 30 % van de toegevoerde exergie in de brandstof.
Wordt aangenomen dat de ketel een thermisch rendement heeft van 90%, dan wordt 90% van de
warmte die vrijkomt bij verbranding overgedragen aan het water. De overige 10% van de warmte
wordt afgevoerd met de rookgassen naar de schoorsteen. Het oppervlak onder de opwarmkromme van
het water is volgens (10) gelijk aan de exergie van de warmte die door het water wordt opgenomen.
Deze hoeveelheid exergie is dus veel kleiner is dan de exergie die door het rookgas wordt afgegeven.
Figuur 5 laat zien dat het grote exergieverlies bij de warmteoverdracht in de ketel het gevolg is van
het grote temperatuurverschil tussen rookgas en water. Tevens blijkt uit deze figuur dat het
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exergieverlies als gevolg van de
afvoer van warm rookgas naar de
schoorsteen slechts gering is. Het
exergierendement van de ketel is
afhankelijk van de aanvoer- en
retourtemperatuur van het water
en bedraagt circa 15 %.

Wordt niet de opwarming van het
water, maar de verwarming van
een woonruimte gezien als het
uiteindelijke product, dan daalt het
exergierendement nog verder. Met
een omgevingstemperatuur van 5
°C, een woningtemperatuur van
20 °C en een ketelrendement van
100 % (op basis van de
stookwaarde) geldt:

(11)

ofwel:

Hierin is fex een factor die de verhouding tussen de exergie en de stookwaarde van de brandstof
aangeeft. Deze factor wijkt in het algemeen slechts weinig af van 1; voor aardgas is deze factor gelijk
aan 1,04.
Het blijkt dus dat van de toegevoerde exergie in de brandstof uiteindelijk slechts 4,9 % ten goede
komt aan de ruimteverwarming. Het waardediagram van de warmwater ketel laat zien dat deze grote
exergieverliezen inherent zijn aan het gekozen proces. Hogere exergierendementen bij de productie
van warmte van lage temperatuur zijn alleen denkbaar door gebruik te maken van andere
productieprocessen.

3.2 Compressie warmtepomp
Door uit te gaan van dezelfde brandstof en te kijken naar het uiteindelijke product van het proces (de
verwarming van de woning), worden verschillen in exergierendement uitsluitend bepaald door de
hoeveelheid warmte die aan de woning wordt afgegeven.
De prestatiecoëfficiënt (Coefficient Of Performance) van een reversibel werkende compressie
warmtepomp is te bepalen met de volgende vergelijking (zie ook Figuur 6):

(12)

Met een temperatuur in de woning van 20 °C (293 K) en een omgevingstemperatuur van 5 °C (278 K)
volgt:
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Als gevolg van temperatuurverschillen bij de
warmteoverdracht in condensor en verdamper en bij het
warmtetransport van de condensor naar de woonruimten,
zullen de temperaturen waarmee warmte met het warmtepomp
systeem wordt uitgewisseld veranderen. Stel dat de verdamper
warmte krijgt toegevoerd bij 0 °C (273 K) en de condensor
warmte afvoert bij 35 °C (308 K), dan wordt de
prestatiecoëfficiënt:

Hieruit blijkt dat veranderingen in temperatuurverschillen bij
de warmteoverdracht van grote invloed zijn op de waarde van
de prestatiecoëfficiënt.
Voor een schatting van de werkelijke prestatiecoëfficiënt
moeten ook verliezen in rekening worden gebracht voor
wrijving in de kringloop en voor verliezen in de elektrische
aandrijving. Deze kunnen gezamenlijk in rekening worden gebracht met een intern exergie rendement

. Wordt dit rendement gesteld op  dan volgt hieruit voor de
prestatiecoëfficiënt:

(13)

Deze prestatiecoëfficiënt geeft aan hoeveel eenheden warmte kunnen worden verkregen uit 1 eenheid
elektriciteit. De hoeveelheid warmte die wordt verkregen uit 1 eenheid brandstof kan worden bepaald
door ook het rendement van elektriciteitsproductie in rekening te brengen. Wordt het thermisch
rendement van het systeem van centrale productie, inclusief transport en distributie, gesteld op

, dan volgt voor het thermisch rendement van een warmteproductieketen met
elektrisch gedreven warmtepompen:

(14)
Voor het exergierendement van de warmteproductie volgt dan:

(15)

Het exergierendement is met 10,8 % beduidend hoger dan in geval van een verwarmingsketel (4,9 %).
Door combinatie van de vergelijkingen (12), (13) en (14) krijgen we een vergelijking waarmee direct
het exergierendement voor afwijkende condities kan worden berekend:

(16)

In het bovenstaande is er vanuit gegaan dat een condensatietemperatuur van 35 °C voldoende is om
warmte aan de woonruimten af te kunnen geven. Zou echter een temperatuur van 45 °C nodig zijn,
dan wordt het exergierendement:

Dit is dus 35 % lager dan in het oorspronkelijke geval met een condensatietemperatuur van 35 °C.
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Ook de temperatuur van de warmtebron, waar de verdamper de warmte uit onttrekt, speelt een
belangrijke rol. Wordt hiervoor omgevingslucht gebruikt, dan zal het rendement sterk kunnen
fluctueren. Een bodemwarmtewisselaar resulteert in een meer constante prestatiecoëfficiënt.

3.3 Micro-warmte/kracht installatie
Een andere manier om warmte met een hoger exergierendement te produceren in een woning is de
toepassing van micro-warmte/kracht. Een dergelijke installatie levert in feite twee producten. Het
exergierendement voor de warmteproductie met deze installatie kan alleen worden bepaald door een
methode te hanteren voor de verdeling van het totale exergieverlies over de beide producten. In dit
geval ligt het voor de hand het exergieverlies voor de elektriciteitsproductie gelijk te stellen aan het
exergieverlies dat zou ontstaan bij de productie van een zelfde hoeveelheid elektriciteit in een
elektriciteitscentrale. Het resterende exergieverlies van de micro-WK installatie wordt dan
toegewezen aan de warmteproductie.
In eerste instantie moet nu het exergieverlies van de micro-WK installatie worden bepaald. Per
eenheid toegevoerde exergie geldt voor dit verlies:

(17)
Net als het thermisch rendement kan het exergierendement van een WK installatie worden opgesplitst
in een bijdrage van de elektriciteitsproductie en een bijdrage van de warmteproductie, dus:

(18)

Voor  en  kan worden geschreven (met  en ):

(19a)

(19b)

Met de vergelijkingen (17) t/m (19) kan het totale exergieverlies van de WK installatie worden
berekend. Van dit exergieverlies moet dus het exergieverlies voor de elektriciteitsproductie worden
afgetrokken om het exergieverlies voor de warmte productie te kunnen bepalen.
Het exergierendement voor een elektriciteitscentrale is:

(20)

Voor het exergieverlies per eenheid toegevoerde exergie ( ) kan dan worden geschreven:

Het exergieverlies per eenheid geproduceerde elektriciteit wordt berekend door dit exergieverlies te
delen door de geproduceerde elektriciteit, dus:

(21)

Het exergieverlies van de micro-WK installatie dat toegerekend wordt aan de warmteproductie is dan
gelijk aan het totale exergieverlies van de micro-WK installatie minus het exergieverlies voor de
elektriciteitsproductie, dus:

(22)
Door de micro-WK installatie worden per eenheid toegevoerde exergie  eenheden elektriciteit
geproduceerd. Het exergieverlies dat toegerekend wordt aan de elektriciteitsproductie van de micro-
WK installatie wordt dan:
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(23)

Combinatie van vergelijking (22) met (23) geeft dan voor het exergieverlies van de warmteproductie:

(24)

Het exergierendement van de warmteproductie ( ) is gelijk aan de exergie van de geproduceerde
warmte ( ) gedeeld door de som van  en het exergieverlies dat moet worden
toegerekend aan de warmteproductie ( ), dus:

(25)

Micro-WK met gasmotor
Voor een micro-WK installatie met gasmotor wordt uitgegaan wordt van een elektrisch rendement

, een warmte rendement  en dus een totaal rendement van .
Evenals in de voorbeelden met warmtepomp wordt uitgegaan van een rendement voor de centrale
elektriciteitsopwekking van . Dit rendement is inclusief verliezen bij transport en
distributie. Alle genoemde rendementen zijn op basis van de stookwaarde van de brandstof. Voor de
factor fex wordt weer uitgegaan van de waarde 1,04.
Het exergierendement van de micro-WK installatie kan dan worden berekend met de vergelijkingen
(18) en (19):

en dus:

Het exergieverlies van de installatie per eenheid toegevoerde exergie wordt dan (met (17)):

Het exergierendement voor de centrale elektriciteitsproductie wordt berekend met vergelijking (20):

Met vergelijking (25) kan het exergierendement voor de warmteproductie met de micro-WK
installatie worden berekend:



thermodynamische rendementen 9 productie van LT warmte

Een exergierendement van 6,7 % is duidelijk beter dan het exergierendement in geval van een
verwarmingsketel (4,9 %); toch blijft het achter bij de exergierendementen die onder de
veronderstelde omstandigheden met een warmtepomp worden behaald.
Een interessante optie voor de toekomst is de micro-WK installatie op basis van de vaste polymeer
brandstofcel (SPFC, ook wel PEMFC genoemd). De vaste polymeer brandstofcel werkt bij lage
temperatuur (circa 80 °C) en wordt hier verder aangeduid met LT brandstofcel. Een dergelijke
installatie heeft een hoger elektrisch rendement.

Micro-WK met LT brandstofcel
Met de huidige stand van de techniek lijken met brandstofcellen micro-WK installaties mogelijk met
een elektrisch rendement  en een warmterendement  en dus een totaal
thermisch rendement van  uitgaande van aardgas als brandstof (alle rendementen op basis
van de stookwaarde van de brandstof). Het exergierendement kan op dezelfde manier als in het
voorgaande voorbeeld worden berekend en bedraagt 0,100.
Een exergierendement van 10 % voor een micro-WK installatie met LT brandstofcellen is
vergelijkbaar met de exergierendementen die zijn berekend voor de installaties met warmtepompen.

3.4 Vergelijking van de verschillende opties voor de productie van LT warmte
In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de exergierendementen die voor de verschillende opties zijn
berekend. Daaruit blijkt dat met zowel elektrisch aangedreven compressie warmtepompen als met
micro-WK installaties beduidend hogere exergierendementen voor productie van LT warmte voor
ruimteverwarming kunnen worden bereikt. Uiteraard is de feitelijk verbetering ten opzichte van een
verwarmingsketel afhankelijk van diverse randvoorwaarden en eigenschappen van warmtepomp resp.
WK installatie.
Voor goede prestaties van de optie met warmtepompen is een klein traject van temperatuurverhoging
verlangd. Ook moeten temperatuurverschillen bij de warmteoverdracht in verdamper en condensor zo
klein mogelijk zijn en moeten wrijvingsverliezen in het kringproces worden geminimaliseerd.
Gedurende de afgelopen decennia is hier reeds veel aandacht aan besteed; grote verbeteringen zijn
voor de toekomst nauwelijks te verwachten.
In het exergierendement van de warmteproductie met warmtepompen speelt het rendement van de
centrale elektriciteitsproductie een belangrijke rol. Het rendement van nieuwe centrales is de laatste
decennia gestegen van ruwweg 45 % naar 60 %. Op een termijn van enkele decennia is het denkbaar
dat dit rendement verder stijgt naar circa 75 %. Tabel 1 laat zien dat een systeem met warmtepompen
sterk profiteert van een deze ontwikkeling. In geval van een rendement van 75 % bij de centrale
opwekking is het exergierendement (16,2 %) ruim drie maal zo groot als in geval van een
verwarmingsketel (4,9 %).
Ook het exergierendement van warmteproductie met micro-WK installaties is sterk afhankelijk van
het rendement van de elektriciteitsproductie, zowel van de WK installatie als van de centrale
opwekking. Een groot verschil tussen deze elektrische rendementen, zoals bij de micro-WK met
gasmoter en centrale opwekking met  resulteert in een beperkte winst in rendement.
Relatief hoge exergierendementen bij de warmteproductie zijn alleen mogelijk indien het verschil in
elektrisch rendement tussen centrale opwekking en WK niet veel groter is dan 10 % (punten). 

Het exergierendement van productie van LT warmte met verwarmingsketels is met circa 5 % ronduit
slecht. De voorbeeldberekeningen laten zien dat met warmtepompen en micro-WK beduidend hogere
rendementen haalbaar zijn. In absolute zin blijven de rendementen laag; onder de veronderstelde
condities zijn exergierendementen van 20 % of meer vrijwel uitgesloten.



thermodynamische rendementen 10 productie van LT warmte

Tabel 1 Overzicht van berekende exergierendementen voor de warmteproductie

VARIANTEN exergierendement warmteproductie ( )

verwarmingsketel 0,049 0,049

warmtepomp

TH  = 35 °C (308 K) 0,108 0,162

TH  = 45 °C (318 K) 0,087 0,130

micro-WK gasmotor

 en 0,067 0,048

micro-WK LT brandstofcel

 en 0,100 0,051

 en 0,348 0,056

 en X 0,067

_________________________________


