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Samenvatting 
 
Introductie 

Op basis van recente doorbraken betreffende thermochemisch materiaal voor warmteopslag, leidend tot een 

cyclisch stabiel materiaal met voldoende vermogen, en op basis van doorontwikkeling van een gepatenteerd 

reactor concept (het zogeheten ‘closed-loop’ concept), is een goedkope warmtebatterij (kostprijs < 10 €/MJ) 

bij eindgebruikers dichterbij gekomen. Het doel van dit project is het in kaart brengen en verhogen van het 

potentieel van een warmtebatterij die van deze twee ontwikkelingen gebruik maakt. 

 

Doelstelling 

In dit deelproject van de gesloten-loop warmte batterij is het doel de randvoorwaarden van de batterij in kaart 

te brengen waarop de warmte batterij maximale impact kan hebben met minimale investering. Daarnaast zal er 

de focus liggen op ontwikkeling van stabiel materiaal (WP 2) wat efficiënt doorgeblazen kan worden (WP 3). 

Door het verhogen van de stabiliteit en de efficientie zal de batterij kleiner kunnen worden en minder onderhoud 

vergen. Het doel is een batterij te ontwikkelen welke tijdens de levensduur van de batterij om materiaal niveau 

geen onderhoud vraagt. Daarnaast zal er de nadruk op liggen hoe de batterij praktisch inpasbaar is in de 

gebouwde omgeving  

 

Resultaten 

1. De impact van de warmtebatterij is aangetoond waarbij een reductie van >30% CO2 uitstoot verwacht kan 

worden per huishouden. 

2. Een initieel model is ontwikkeld wat ondersteunend is aan keuzes voor batterij grootte en impact van 

ontwerpeisen zoals vermogen. 

3. Ontwikkelen van specifieke warmtewisselaars voor een warmtebatterij is succesvol afgerond, waarbij de 

praktijk en model in goede overeenstemming met elkaar zijn. 

4. Stabiel transporteren van losse TCM deeltjes is nog niet in voldoende mate gelukt om tot implementatie 

over te gaan in grootschalige testopstellingen 

5. Het in kaart brengen van het agglomeratie proces in een TCM bed is gestart, maar zal in de komende 2 

jaar verder uitgebreid moeten worden alvorens het direct impact zal hebben op de toepassing. 

6. Het ontwerpen van een nieuwe generatie warmtebatterij is succesvol afgerond, enkel voor het 

produceren is additionele financiering verreist 

7. Marktinteresse naar oplossingen met verliesvrije warmtebatterijen is erg hoog gezien de media aandacht 

8. Voldoende vertrouwen door TNO en TU/e in de technologie, resulterend in de spin-off Cellcius 

 

Bijdrage MMIP-doelstellingen  

Op basis van de analysis binnen ons project is een analyse gedaan aan de reductie van CO2 door middel van een 

thuisbatterij. Hierbij worden verschillende variaties toegepast zoals: aantal bewoners, temperatuur van huis, 

hoeveelheid PV, opslag capaciteit van de batterij en type woning. Op basis daarvan (28000 scenario’s) is 

gebleken dat de batterij tussen de 0-800 kg CO2 uitstoot kan verminderen. Dat is een reductie van 0 tot 30% 

t.o.v. de huidige situatie. 

 

Impact  

De impact van de warmtebatterij is aangetoond waarbij een reductie van >30% CO2 uitstoot verwacht kan 

worden per huishouden. Daarnaast is het realiseren van een spin-off belangrijk voor de uitrol van de 

warmtebatterij in de nabije toekomst 
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1 Programma IEBB 
 

1.1 Inbedding in programma IEBB 

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar 

en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. Hierbij richten we ons 

specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. Om dit te bereiken 

werken we verdeeld over 9 thema’s, aan innovaties op het gebied van industrialisatie van 

renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2) , het transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3)  en 

warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).  

 

Dit deelproject maakt onderdeel uit van thema Compacte Warmteopslag. Binnen dit thema wordt 
gewerkt aan verschillende opslag systemen welke voor korte tot lange termijn ingezet kunnen 
worden. De belangrijkste connectie is gemaakt met project 9.3. Dit deelproject werkt aan een zelfde 
oplossing, enkel via een ander technologie en actief materiaal. In project 9.3 wordt een betaalbare 
eerste generatie compacte warmteopslag ontwikkeld, gebaseerd op Na2S vanwege de hoge 
compactheid en lage kosten. Het doel van dit traject is om een warmtebatterij te demonstreren met 
een opslagdichtheid van 0.75 GJ/m3, die over 3-5 jaar op de markt geïntroduceerd kan worden. 
 

Doormiddel van maandelijkse integrale meetings is de content van de verschillende projecten binnen 

thema 9 bediscussieerd. Door halfjaarlijkse meetings (vanwege COVID voornamelijk digitaal) is de 

voortgang van het gehele project besproken. 

 

Dit deelproject van innovatieplan Integrale Energietransitie Bestaande Bouw is uitgevoerd met 

subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

1.2 Belang deelproject  

1.2.1 Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen 
Kleinschalige warmteopslag: De in dit project beoogde het verhogen van stabiliteit én betere 

prestatie van reactorbedden, omdat de afname van de permeabiliteit wordt beperkt en de integriteit 

van individuele deeltjes langer gegarandeerd blijft. Dit zal leiden tot robuustere en daarmee 

onderhoudsvriendelijkere warmtebatterijen en een reductie van de OPEX. Daarnaast wordt de impact 

van de batterij in kaart gebracht. 

1.2.2 Opbrengsten deelproject  
Binnen dit deelproject is gewerkt aan opslag met behulp van het gesloten loop principe. De opslag 

maakt het mogelijk om een hogere share van hernieuwbare energie te gebruiken op momenten dat 

de hernieuwbare energie niet voorradig is. Op basis van de analysis binnen ons project is een analyse 

gedaan aan de reductie van CO2 door middel van een thuisbatterij. Hierbij worden verschillende 

variaties toegepast zoals: aantal bewoners, temperatuur van huis, hoeveelheid PV, opslag capaciteit 

van de batterij en type woning. Op basis daarvan (28000 scenario’s) is gebleken dat de batterij tussen 

de 0-800 kg CO2 uitstoot kan verminderen. Dat is een reductie van 0 tot 30% t.o.v. de huidige situatie. 

Een grotere analyse is gegeven in de resultaten sectie (sectie 3.4.1). Dit is sterk afhankelijk van de 
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energie mix op het moment van actie van de warmte batterij. Met de huidige energie mix is het 

aannemelijk dat tijdens een piekvraag aan warmte de elektra voornamelijk uit grijze elektra bestaat.  

 

De toepasbaarheid van de oplossing is breed inzetbaar in de gebouwde omgeving en kan al op korte 

termijn impact hebben. De batterij kan op blokniveau (400.000 huizen) ingezet worden, alsmede op 

stand-alone basis bij huizen (7 miljoen huizen). In eerste instantie zal de batterij vooral ingezet 

worden als add-on in combinatie met een warmtepomp of als hybride met een CV ketel. Dit om de 

introductie drempel te verlagen en nu al piekbelasting op het netwerk te voorkomen. Door het te 

combineren met bestaande technologieën, kan de huidige gebruik van warmte (op locatie 

geproduceerd) verhoogd worden zonder dat de batterij al de warmte van het seizoen zou moeten 

opslaan. Gebleken uit de studie is dat dit mogelijk is, maar wel zeer ingrijpend kan zijn voor de 

gebouwde omgeving vanwege het volume van het systeem. 

1.3 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten van deelproject 9.4 weergeven. Het werk is opgedeeld 

in 4 hoofdonderdelen: 1. Selectie use-case; 2. Verbeteringen in TCM bed en warmtewisselaar; 3. 

Materiaal ontwikkeling voor bewegende TCM deeltjes en 4. Ontwerp van TCM batterij. 

  



 

programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw  
Openbare eindrapportage deelproject 9.4 Ontwikkeling Gesloten Loop TCM systeem      6 
14 januari 2022 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 

BESTAANDE BOUW 

2 Project gegevens  
 

− Projectnummer:     TEUE919003 

− Titel deelproject:    Ontwikkeling Gesloten Loop TCM systeem 

− Penvoerder en medeaanvragers:   

TU/e; TNO; Caldic; Gemeente Eindhoven; UT; Oversluizen; 

FPsim; U-projecten; MercuryLab 

− Uitvoeringsperiode:   1-1-2020 tot 31-12-2021 
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3 Inhoudelijk eindrapport 

3.1 Inleiding  

De Nederlands overheid heeft als doel gesteld gasvrij te wordenError! Bookmark not defined., wat vraagt om 

een alternatieve invulling van de warmtevoorziening. Hiervoor is het noodzakelijk leveringszekerheid 

van warmte te garanderen. Vanwege het fluctuerende karakter van hernieuwbare bronnen (bv. zon 

en wind) wordt er gezocht naar een opslagsysteem dat energieoverschotten kan opslaan en warmte 

kan leveren in tijden van schaarste, centraal en decentraal. Een veel belovend opslagsysteem werkt 

met thermochemische materialen (TCM).  

 

De verwachting is dat het mogelijk moet zijn om met TCM’s warmtebatterijen te maken die een 

opslagcapaciteit hebben van 0.5 – 1 GJ/m3 (3-15 €/MJ)1 wat qua energiedichtheid significant hoger is 

dan andere reeds bekende opslagen. Namelijk, voor Li-ion batterijen (gebaseerd op Tesla Powerwall) 

is de opslag 0.3 – 0.4 GJ/m3 (30-120 €/MJ)2 en voor warmteopslag via water is de energiedichtheid 0.1 

– 0.2 GJ/m3 (2-10 €/MJ)3. Daarnaast verliest een TCM geen energie bij langdurige opslagperiodes in 

tegenstelling tot Li-ion batterijen en warm wateropslagen. 

 

In de huidige te ontwikkelen TCM reactoren zitten voornamelijk zouthydraten of zeolieten, die 

middels hydratatie warmte afgeven. Regeneratie van de batterij gebeurt vervolgens via het drogen 

(dehydrateren) van deze materialen. De warmte is opgeslagen zolang het water en de droge TCM niet 

bij elkaar komen. Voor de warmtebatterijen is het van belang dat de TCM gecontroleerd water afgeeft 

of opneemt. Indien het water in het systeem wordt opgeslagen, dan noemen we het een gesloten 

systeem. Het water en de TCM blijven in dat geval tijdens de gehele levensduur van de warmtebatterij 

in het systeem. Een tweede optie is een open systeem, waarbij niet het water in het systeem wordt 

opgeslagen en afhankelijk of de TCM hydrateert of dehydrateert zal water aan- of afgevoerd worden 

naar het systeem.  

` 

In de eerste jaren van TCM onderzoek is er gedacht de warmte van de zomer te gebruiken in de winter. 

Vanwege de relatief lage E/V (alhoewel 5x hoger dan water) in vergelijking met de warmtevraag, is er 

toch een aanzienlijke hoeveelheid zout (>10 m3) nodig om in de winterperiode je huis te verwarmen 

met een TCM (afhankelijk van het exacte stookgedrag van de bewoners). 

 

Hierdoor wordt er gezocht naar toepassingen waarbij de TCM met een gelimiteerd volume (en 

daardoor ook investering) een substantieel effect kan hebben in de gebouwde omgeving.  

 

Een van de mogelijkheden is het integreren van een TCM in een laag temperatuur netwerk. De TCM 

zal dan zorgen voor het leveren van tapwater. Het zal de invoerleiding gebruiken als condensor en 

daarmee de TCM kunnen hydrateren op hoge temperatuur. Hierbij zal de TCM in concurrentie zijn 

met een boosterwarmtepomp, waarbij de warmtepomp al veel verder is in de ontwikkeling, maar in 

een lagere potentiële COP heeft dan de TCM. De situatie met de TCM zal de belasting van het 

 
1 Afschatting op basis van de onderdelen in de TCM batterij ingekocht bij een verkoper. De aangegeven range loopt van 100%-500% van de 
ingeschatte kosten. 
2 Op basis van gegeven van de Tesla power wall: https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Powerwall. De aangegeven range loopt van 25-100% 
inkoopprijs consument. 
3 Op basis van een zonneboiler van 500 l; https://www.zonneboiler-zelfbouw.nl/buffervaten/. De aangegeven range loopt van 25-100% 
inkoopprijs consument. 
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elektriciteitsnetwerk op die cruciale momenten daardoor sterk reduceren, wat een positief effect 

heeft op de dimensionering van de back-up systemen.  

Daarnaast kan de TCM evenals een warmtepomp, het warmte net efficiënter laten functioneren door 

de retour leiding lokaal terug te koelen. Dit is op dit moment een van de uitdagingen binnen warmte 

netwerken4. Met behulp van een WP of TCM kan de retourleiding verder terug gekoeld worden naar 

een temperatuur waarop de leiding gedimensioneerd is. Elke graad temperatuur reductie van de 

retourleiding zal het vermogen vergroten bij gelijkblijvende pompvermogens en daardoor de 

investerings-/gebruikerskosten reduceren. 

3.2 Doelstelling 

Op basis van recente doorbraken betreffende thermochemisch materiaal voor warmteopslag, leidend 

tot een cyclisch stabiel materiaal met voldoende vermogen, en op basis van doorontwikkeling van een 

gepatenteerd reactor concept (het zogeheten ‘closed-loop’ concept), is een goedkope warmtebatterij 

(kostprijs < 10 €/MJ) bij eindgebruikers dichterbij gekomen. Het doel van dit project is het in kaart 

brengen en verhogen van het potentieel van een warmtebatterij die van deze twee ontwikkelingen 

gebruik maakt, waarbij tevens aansluiting gezocht wordt met complementaire projecten zoals het 

recent gehonoreerde H2020 innovatie project HEAT-INSYDE en het funderende  NWO programma 

Mat4HEAT, die beide in het verlengde liggen van deze ontwikkelingen. Door deze bundeling wordt 

nadrukkelijk gezocht naar de versnelling om in korte tijd de batterij marktrijp te maken. In de onder 

beschreven projectactiviteiten wordt de gesloten-loop warmte batterij in verschillende 

systeemconfiguraties in een modelomgeving geanalyseerd om de dimensionering van deze 

warmtebatterij – reactor en materiaal- , waaronder dus de opslagcapaciteit te optimaliseren.  

3.3 Werkwijze  

Centraal in het project staat het ontwikkelen van een nieuw type warmte batterij (gesloten loop 

batterij), welke met hoog vermogen, laag elektraverbruik en hoge cycliciteit de energie transitie kan 

versnellen. Met behulp van de resultaten van dit project zal er gezocht worden naar mogelijkheden 

de technologie door te ontwikkelen en te testen in emulatie condities en uiteindelijk ook bij 

eindgebruikers. Hiervoor is er gekozen om het project op te delen in 4 activiteiten.  
 

Activiteit  1 Gesloten-loop warmte batterij optimalisatie aan de hand van specifieke 

systeemconfiguraties 

Doel van deze activiteit is het vinden van de optimale dimensionering van de gesloten-loop 

warmtebatterij in relatie tot de systeem configuratie op basis van  CO2 uitstoot en CAPEX/OPEX. Een 

dergelijk studie naar de inpassing van de warmtebatterij in verschillende configuraties van het 

decentrale (lees: huis) energiesysteem (zonthermische collectoren, warmtepomp, PV, grondlus etc) 

en centrale energiesysteem (warmte en of elektrisch) leidt ertoe dat de gesloten-loop warmte 

batterijen optimaal afgestemd kunnen worden op cq ontworpen kunnen worden voor de specifieke 

systeem configuraties van de diverse gebruikers. Deze flexibiliteit vergroot de toepasbaarheid en 

daarmee impact, en benut het balancerend vermogen beter van decentrale of lokale warmteopslag 

in het energiesysteem. 

 

 
4 Strategic Energy Technology Plan Implementation Plan, working group: Increase the resilience and security of the energy syste 2018 (taak 
A4-IA2.1-1) 
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De meest gangbare en haalbare systeem configuraties zullen hiervoor worden doorgerekend. Om te 

bepalen welke dat zijn wordt een verkennende  studie verricht in samenwerking met gemeente 

Eindhoven en U-projecten. Daarbij wordt gedacht aan variaties ten aanzien van de manier van opladen 

van de warmte batterij (zon thermisch, warmte pomp, elektrisch, warmte netwerk, …) en de bron van 

laagwaardige warmte tijdens het ontladen (grondbron, lucht, warmtenetwerk, zon thermisch, direct 

elektrisch, …) in combinatie met het afgiftesysteem en de warmtapwatervoorziening. 

 

Activiteit 2 Geometrie ontwerp van TCM bed en warmtewisselaar voor optimale prestaties 

Doel in deze activiteit is een bed van thermochemische deeltjes (TCM-bed) te ontwerpen met: 

• een drukval <10 mbar bij een uitgangsvermogen> 1 kW  

• een reactor doorbraak> 90% conversie. Een reactor doorbraak is het moment dat de 

luchtvochtigheid in de uitstroom van de reactor oploopt, omdat de reactor niet meer in staat 

is het vochtaanbod te  verwerken.   

• Een warmtewisselaar die past bij de gewenst luchtstroming (werkend onder wisselende 

drukken) en optimaal uit de luchtstroom warmte oogst of toelevert.  

Hierdoor zal de prestatie van het totale systeem onderzocht kunnen worden, omdat een lage drukval 

leidt tot laag pompvermogen en een verlate doorbraaktijd zorgt voor hogere COP tijdens het gehele 

experiment. 

 

In het gesloten-loop systeem wordt waterdamp getransporteerd met een luchtstroom naar het TCM-

bed. Het is hierbij essentieel dat toegang wordt verkregen tot het volledige TCM-bed, om de volle 

capaciteit efficiënt te kunnen benutten. Afhankelijk van de homogeniteit van de reactie in het bed, zal 

de werking van het hele systeem kunnen veranderen. Aandachtspunten zijn o.a. drukval over het bed, 

reactor doorbraak, productiemogelijkheden, effect absolute druk en waterdampdruk op bed.  
 

Activiteit 3 Verbetering van mechanisch stabiele TCM om de korrel te verplaatsen 

Doel van deze activiteit is de mechanische stabiliteit van de thermochemische deeltjes (TCM) zodanig 

te verhogen dat het materiaal verplaatst kan worden na hydrateren/dehydrateren tussen reactor 

compartiment en een separaat opslagcompartiment. Indien dit succesvol i, is er een uitstekende basis 

om  opslag veel flexibeler in te zetten, met vormvrijheid zodat inpassing in de geringe ruimte in 

bestaande woningen meer mogelijkheden krijgt. Dit biedt ook mogelijkheden voor verliesvrij 

warmtetransport,  om op afgelegen plekken met netto warmteoverschot (zonnecollector velden, 

industrie terreinen) de TCM te laden en te transporteren om ontladen te worden.  

 

Het is daarom van belang dat de huidige stabilisatietechnieken zoals kern/schil technieken of het 

toevoegen van bindmiddelen worden verbeterd. De beoogde KPI van TCM  is dat het 90 keer (30 jaar, 

3 cycli per jaar) >5 meter kan worden verplaatst zonder dat de mechanische structuur van de korrels 

verloren gaat, waarbij de TCM wordt gehydrateerd / gedehydrateerd tussen de bewegingen door.  
 

Activiteit 4 Demonstreren van gesloten-loop warmte batterij bij de eindgebruiker 

Doel van deze activiteit is toetsen van het gesloten-loop systeem met voorgaande optimalisatie 

stappen in een reële situatie. De toetsing bevat 2 wezenlijke elementen: 

1. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot plaatsing van een batterij in de bestaande 

omstandigheden. De KPI’s van het te plaatsen apparaat zijn E/V> 0.6 GJ/m3 en een capaciteit 

van >200 MJ (getal kan wijzigen op basis van input van activiteit 1).  
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2. De gebruikerservaring van het apparaat. De gebruiksacceptatie is een wezenlijke succesfactor, 

die vraagt om evaluatie van een gebruiksgericht prototype door en met de gebruiker. 

 

In dit werkpakket zal een 2e generatie onderzoeksreactor van de gesloten-loop warmtebatterij worden 

ontworpen, gebaseerd op de eerste generatie reactor, inclusief de ontwikkelingen in activiteiten 1 tot 

en met 3.  
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3.4 Resultaten  

3.4.1 Resultaat 1: Systeem configuratie optimalisatie 
Binnen dit resultaat is er gewerkt aan het onderzoeken van de optimale grootte van een 

thuisbatterij. Hierbij is de nadruk gelegd op de impact van de batterij, met de gedachte dat de 

batterij plaatsbaar kan zijn binnen de gebouwde omgeving als thuisbatterij. Hierdoor is er gekozen 

dat de batterij een maximale capaciteit van 200 kWh zou mogen hebben.  

 

De afgelopen periode is er een overzicht gemaakt van de mogelijke use cases van de warmtebatterij 

in Nederlandse woningen. Een voorbeeld van een use case is het gebruik van de warmtebatterij om 

de elektrische zelf-consumptie te verhogen van een woning met PV-systeem en warmtepomp. Een 

andere use case is om voor diezelfde woning de elektrische piekbelasting op het net te verlagen. 

Vervolgens is een screening methode ontwikkeld (gebaseerd op dynamische gebouwsimulatie 

modellen) waarmee het potentieel van de use cases kan worden onderzocht voor verschillend soorten 

woningen. In deze studie worden verschillende woningtypologieën (rijtjeswoning, twee-onder-één-

kap, vrijstaand, etc.) onderzocht met verschillende bouwkundige kenmerken (bijvoorbeeld het niveau 

van thermische isolatie (Rc-waardes, U-waardes) en raamgroottes) en verschillende type bewoners 

(aantal bewoners, aanwezigheid van de bewoners). Het doel is om te begrijpen welke use cases het 

meest veelbelovend zijn voor de warmtebatterij, en om te begrijpen voor welke soorten woningen dit 

het geval is.  

 

 
Figuur 1: Overzicht van mogelijke toepassingen van de warmtebatterij. 

De eerste set van use-cases welke in meer detail is onderzocht zijn samengevat in Figuur 2. Hier zijn 

6 use-cases neergezet, waarbij de focus ligt op decentraal opgewekte energie (S1-5) en op 

warmtenetwerken (S6). In het systeem zijn PV of thermische panelen aanwezig voor de opwek van 

energie, wat ook in de batterij gestopt kan worden. S1-S3 maken gebruik van een warmtepomp. S4 

en S5 maken gebruik van elektrische verwarming als back-up.  
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Figuur 2: Overzicht van de verschillend onderzochte use-cases binnen de eerste 2 jaar van project 9.4. 

Figuur 3 toont de voorspelde prestaties van alle overwogen use cases (meer dan 28.000 combinaties) 

waarbij de huiseigenaar de belangrijkste stakeholder is. De kleuren van de lijnen onderscheiden de 

opslagcapaciteit van de warmtebatterij in elk geval, en lijnen (in geel) verbonden met nulcapaciteit 

vertegenwoordigen de referentiegevallen zonder warmtebatterij. De gemarkeerde lijnen tonen de 

use case met de hoogste reductie door de HB, waarbij de 200 kWh warmtebatterij de jaarlijkse 

elektriciteitskosten ongeveer van 2100 euro naar 1500 euro kan verlagen. Over het algemeen heeft 

de warmtebatterij het potentieel om de jaarlijkse elektriciteitskosten met 0 ~ 400 euro te verlagen, 

en deze waarde kan in sommige extreme gevallen meer dan 600 euro zijn.  

 

Dit onderzoek ontwikkelde een screeningsaanpak om een snelle screeing van alle potentiële use cases 

uit te voeren. De aanpak is in staat om duizenden use cases in enkele minuten te analyseren, maar het 

brengt ook enkele beperkingen en nadelen met zich mee. Ten eerste verminderen de conceptuele 

modellen van het energiesysteem en de warmtebatterij de resolutie van de simulatie en kunnen ze 

leiden tot vervorming van de resultaten. Bovendien werden enkele gedetailleerde praktische grenzen, 

bijvoorbeeld de thermische comfortgrens binnenshuis, niet meegenomen in de modellen, omdat er 

geen gegevens werden teruggekoppeld van het energiesysteemmodel naar het gebouwmodel.  

 

De veelbelovende use cases zoals geïdentificeerd door de screeningsaanpak zullen in de toekomst in 

meer detail worden bestudeerd. Dit vereist een meer gedetailleerd HB-model dat zal worden 

geïmplementeerd in de simulatietool voor gebouwprestaties. Daarnaast zullen de zes operationele 

strategieën (S1-S6) worden verfijnd en gecombineerd volgens de specifieke ontwerpoptie en het 

toekomstscenario om een hogere prestatieverbetering door de warmtebatterij te verkennen.  
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Figuur 3: Parallel coördinaten plot van jaarlijkse OPEX (elektra) en de reductie van de kosten in de verschillende use-cases 
(>28000) voor strategie 1-5. De dikgedrukte lijn geeft de grootste reductie in kosten weer.  

3.4.2 Resultaat 2: Geometrie ontwerp van TCM bed en warmtewisselaar voor hogere 
efficiëntie 

TCM-reactor / agglomeratie-effect in model  

Agglomeratie van deeltjes bij het opladen / ontladen van de batterij heeft een belangrijk effect op de 

thermische prestaties van het systeem. Diverse factoren en transportprocessen die kunnen bijdragen 

aan dit verdichten van het thermochemisch materiaal tijdens de dehydratatie / hydratatiecyclus. Een 

brede verkenning is opgezet door de PhD van de universiteit Twente, welke eerst de theorie in is 

gedoken om kennis op te doen over vergelijkbare situaties in andere vakgebieden.  

Eveneens is er een overzicht gemaakt van de contactmodellen die geschikt zijn om agglomeratie of 

samenklontering van de korrels weer te geven. Het model zal gevalideerd moeten worden met 

noodzakelijke experimenten, welke zijn samengevat, een uitgebreidere beschrijving zal volgen in de 

volgende rapportage. In de komende periode zal het modelleren van de interacties tussen twee 

deeltjes gestart worden. Hierbij zal gewerkt worden aan thermische interactie, maar ook aan 

mechanische interactie. Dit zal daarna uitgewerkt worden tot een volledige bed. Het TCM bed is het 

hart van elke warmte batterij. Elk procent qua performance winst is direct te zien in de overall 

performance. Waar in het lab meettijd een issue is, zal dat in mindere mate het geval zijn in dit model. 

Het ontwikkelen van een kloppend model, kan daarom helpen om op kortere termijn meer 

verschillende configuraties door te rekenen. Dat betekent wel, dat er nu geïnvesteerd moet worden 

in modelvorming.  

Om de agglomeratie van TCM-deeltjes te bestuderen, zijn de bestaande (XDEM) bindingsmodellen 

(Parallel, contact, lineair elastisch, beton enz.) bestudeerd die zullen helpen bij de ontwikkeling van 

vloeibare en vaste brugbindingsmodellen. Ze kunnen helpen bij het weergeven van het 

transportproces dat leidt tot agglomeratie. Solide brugvorming tussen twee deeltjes zonder externe 

factoren is momenteel aan de gang. Een gedetailleerd overzicht van het experiment voor real-time 

beeldanalyse van agglomeratie (tijdens (de)hydratatiestappen) is opgesteld. Dit zal helpen bij het 

kwantificeren van agglomeratie en het identificeren of sinteren of kristallisatie hiervoor 

verantwoordelijk is. Ook kan het vergelijken van veranderingen in vorm en grootte van deeltjes helpen 

bij het identificeren welke procesomstandigheden verantwoordelijk zijn voor agglomeratie. De PhD is 

op dit moment nog volop in onderzoek, waardoor de resultaten nog niet finaal zijn. 
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Figuur 4: Mogelijke agglomoratie mechanisme, overgenomen uit Understanding Caking Phenomena in Industrial Fertilizers: 
A review, A. Ulusal and C. Avsar, 2020. 

De kwaliteit van de warmte batterij zal sterk afhangen van hoe goed de warmtewisselaars 

functioneren. De warmtewisselaar moet een hoge efficiëntie behalen met een lage drukval, zodat er 

niet meer lucht dan nodig is doorgeblazen zal hoeven worden. Dit verlaagd het externe energie 

verbruik van de warmtebatterij evenals de verliezen in het systeem. Vanwege de relatief lage 

luchtstromingen moeten de huidige modellen geoptimaliseerd en gevalideerd worden. Een 

warmtewisselaar is hiervoor ontwikkeld (Oversluizen) om de validatie van de modellen van FPsim te 

kunnen uitvoern.  

De aanvankelijke warmtewisselaar met 4-doorgangskoeler werd aanvankelijk getest (Figuur 5), wat 

een drukverlies opleverde van ongeveer 600 pascal bij 200 m3 / h. De doelstelling was een maximale 

drukval van 100 Pa bij 200 m3/h. De gemeten 600 Pa zal de COP van de warmtebatterij te veel 

verlagen, aangezien er 4 warmtewisselaars in de batterij zullen zitten. Hierdoor is er gekozen om de 

koeler aan te passen. De 4 doorgangen zijn aangepast, zodat het een 2-pass koeler voor de luchtzijde 

is geworden. Deze is getest wat resulteerde in een thermisch rendement van 97% en een drukval die 

significant gedaald is. De resultaten zijn te zien in Figuur 6. 

  

Figuur 5: Ontwerp van de warmtewisselaar generatie 1 (midden) en het opgeleverde product generatie 2 (rechts) welke 
gemaakt is door Oversluisen en getest door TNO in samenwerking met FPsim. 

Uit CFD-gegevens werd echter geconcludeerd dat de oppervlakte-efficiëntie niet optimaal was. Een 
overzicht van het doorstroomprofiel van de wisselaar is weergeven in Figuur 7. Te zien is dat de 
luchtdoorstroming in de versie 2 niet de gehele warmtewisselaar gebruikt. Het is daarom van belang 
de inlaat luchtstroming beter te homogeniseren. Er is daarom een nieuw ontwerp van 
warmtewisselaar geschetst en in samenwerking van FPsim en Oversluizen doorgerekend (links in 
Figuur 7). Deze wisselaar zal in de loop van komende periode geproduceerd en doorgemeten worden. 
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Figuur 6: Test resultaten van de verbeterde warmte wisselaar, met de adaptaties. 

 

  

Figuur 7: De wisselaar versie 2 en 3 zijn doorgerekend met behulp van een COMSOL® simulatie. 

In dit nieuwe ontwerp is de aluminium kern van de warmtewisselaar van vorm veranderd, met slechts 

1 doorgang voor de luchtstroom. Naar schatting zal dit resulteren in ca. 80 Pa luchtdrukverlies. De 

nieuwe koeler zal een aangepaste uitlaat hebben, zodat de totale drukval laag blijft. Dit bleek ook het 

geval te zijn tijdens het testen in het lab (Figuur 8). 

 

Figuur 8: Test resultaten van de nieuwe warmtewisselaar. 

Het optimaliseren van de warmtewisselaar levert winst op in volume, efficientie van het systeem en 

electisch energie verbruik. Hoe efficientier de warmtewisselaar is, hoe kleiner deze kan zijn of hoe 
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beter de geproduceerde warmte uit de batterij gehaald kan worden, wat dan weer zorgt voor een 

kleinere batterij. Op dit moment wordt er in de batterij gebruik gemaakt van kooponderdelen, welke 

niet specifiek voor onze toepassing zijn ontworpen. Alhoewel dit aardig werkt, is de verwachting dat 

hier nog een significante stap in te maken is door specifiek de warmtewisselaar te ontwerpen. 

Resultaat 3: Verbeteren van mechanisch stabiele TCM 
Verbeteren van de TCM in stabiliteit door beweging tussen opslag en reactor is 1 van de doelstelling 

van deelproject 9.4. Aan het begin van het project is de verwachting geweest dat het van belang zal 

zijn om de opslag en ontlaad locatie los te koppelen van elkaar. Dit zou ontwerp vrijheid geven, hogere 

doorblaasbaarheid in de reactor en betere optimalisatie van het gehele systeem.  

 

Op basis daarvan zijn 2 routes ingezet om de TCM (K2CO3) te stabiliseren met behulp van:  

1. Een coating om de TCM 

2. Een binder bij de TCM 

Beide routes en resultaten daaruit zullen kort besproken worden in onderstande sectie 

 

Coating om de TCM 

Het homogeen coating is van belang voor de TCM zodat: 

1. Mechanische zwakke plekken. De dikte van de coating zal de sterkte van de coating 

beïnvloeden. Over het algemeen zal een dikkere coating sterker zijn. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat de coating wel goed samengesmolten moet zijn alvorens het een 

sterke coating zal zijn. Dikte is dan ook wel een indicatie van de sterkte, maar het effect van 

de samensmelting van de coating moet niet onderschat worden.  

2. Homogene watertoegankelijkheid over de tablet: De toegankelijkheid van de tablet wordt 

negatief beïnvloed door de coating. De coating zal als barrière dienen. Een inhomogene 

coating zal er toe leiden dat de coating gedeeltes van de pil afsluit en andere gedeeltes relatief 

open zijn.  

3. Voorkomen van verspilling van polymeer. Hoe homogene de coating op de korrel zit, hoe 

strakker de eisen van de coating gehaald kunnen worden. Een homogene coating zal dan ook 

leiden tot een lagere spillage.  

Voor een homogene coating zijn er verschillende parameters die dit mogelijk maken.  

1. Oplosbaarheid van de polymeer in de oplossing. Zolang de polymeer is opgelost kunnen de 

korreldeeltjes van de coating met elkaar samenvloeien. De grootte van de gesproeide deeltjes 

zal hierin ook van belang zijn. Hoe kleiner de druppels, hoe sneller de deeltjes kunnen drogen 

en hoe minder tijd er is om te reorganiseren in de druppel.  

2. Homogeen sprayen over de deeltjes. Het sprayen in kleine druppels zorgt voor een 

homogenere coating. Daarnaast is het van belang dat de TCM deeltjes voldoende 

omwentelingen maken in het gebied waar gesprayde wordt.  

3. Spray snelheid. Hoe lager de spray snelheid is, hoe langer de TCM deeltjes in het sproeiend 

gebied zijn. Dit zorgt voor meer mogelijke oriëntaties en daarmee een hogere kans op 

homogeen gecoate deeltjes.  

4. Droogcondities van de coating in de opstelling. Hoe hoger de temperatuur is in de opstelling 

en/of hoe hoger de luchtstroom is, hoe sneller de coating droogt. Dit zorgt voor een kortere 

tijd van reorganisatie van de coating. 

Door te kiezen voor een lage concentratie polymeer in de oplossing is het gelukt om op het oog (er is 

kleurstof aan de coating toegevoegd) de deeltjes homogeen te coaten. Dit is weergeven in Figuur 9.  
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Figuur 9: Overzicht van het coaten van dummy pillen met 3 verschillende concentraties van HPC in water (7.5, 3.75 en 2 
wt%), waarbij de gecoate deeltjes bij verschillende vergrotingen zijn gefotografeerd.  

 

Crosslinken tijdens/na het coating 

Met behulp van duur experimenten is onderzocht of de coating stabiel was na het coaten. 

K2CO3·1.5H2O tabletten gestabiliseerd met grafiet (diameter 10 mm met afgeronde randen) zijn 

hiervoor gebruikt. Zoals te zien is in Figuur 10 zijn de coatings afhankelijk van de crosslink periode wat 

steviger. De lager crosslink periode geeft een soort zak, terwijl bij de hogere crosslink periode, na 

uitwassen van de tablet, de coating zijn vorm behoud. Dit zal waarschijnlijk effect hebben op de 

rek/spanning karakteristieken.  

 

 
Figuur 10: Gecoat K2CO3·1.5H2O met 10 wt% crosslinker voor een duur van 0 , 1, 2, 4, 6, 8, 24 uur. Daarna zijn de tabletten 
in het water geplaatst. Zoals te zien is, is een minimale crosslink periode van 1 uur gewenst. 
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Op basis van deze resultaten zijn testen uitgevoerd om de coatings te cyclisch te belasten (hydrateren 

en dehydrateren). Alhoewel de coatings na het coating proces een dichte coating opgeleverd hebben, 

bleek dat tijdens het hydrateren/dehydrateren de coating zonder mechanische belasting al te kunnen 

breken. Het is ons niet gelukt binnen dit project een stabiele coating te formuleren welke 30 cycli 

intact is gebleven. Het is nog onduidelijk of dit het gevolg is van de coating of van het actief materiaal 

eronder.  

 
Figuur 11: Gecoate deeltjes naar een aantal cycli laten het opbreken van de coating zien.  

 

Een binder om de TCM samen te persen 

Een van de uitdagingen is de tabletten te stabiliseren over meerdere cycli. Op dit moment is er vanuit 

de ervaring van voorgaande projecten gekozen te werken met grafiet als binder (H2020 CREATE en 

HEAT-INSYDE). Dit is een rigide binder, welke niet een solide netwerk vormt binnen de tablet. De 

verwachting is dan ook dat de grafiet binder de tablet initieel bij elkaar kan houden, maar dat in de 

loop der tijd de cohesie van de tablet vervalt. Eerste metingen aan grafiet tabletten over meerdere 

cycli laten ook zien dat de tablet blijft uitzetten, ook al is grafiet toegevoegd. 

 

Het introduceren van een matrix, waarbinnen de korrel kan hydrateren/dehydrateren, waarin de 

composiet over meerder cycli zijn vorm behoud is de zoektocht waarin we begonnen zijn. Vanwege 

de te verwachten krachten tijdens het hydratatie proces is een van de routes de matrix flexibel te 

maken. Deze kan dan als het ware terugveren tijdens het dehydrateren waarin de korrels krimpen.  

Om deze matrix te maken, zijn er 2 type polymeren geselecteerd.  

1. De eerste is een Polyvinylpyrrolidon (commerciële naam Luvitec), een polymeer met een hoge 

Tg = 174 °C welke niet gehaald wordt tijdens het dehydrateren. Bij puur water condities kan 

deze polymeer al vervloeien tot een aaneengesloten film op kamer temperatuur.  

2. De tweede is een Polyacrolaat (commerciële naam Acronal P5466). Dit polymeer heeft een Tg
  

van -15°C, waardoor deze tijdens het gehele proces in zijn mobiele toestand zit. Dit zorgt voor 

een mogelijke rekbaarheid/elasticiteit na het coatings proces.  

De eerste testen zijn uitgevoerd met een laag percentage van deze polymeren 1, 3 en 5.5 wt% van de 

composiet. Op basis van de eerste testen is er een indicatie dat het materiaal een positief effect kan 

hebben bij de hogere concentraties polymeer als binder. Enkel zien we in al de gevallen dat de pil nog 

uit elkaar valt, zeker na een mechanische belasting. 
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Figuur 12: Overzicht van de experimenten met verschillende concentraties van de binders en gebruikte persdrukken. 

Met behulp van het aankleuren van de polymeer is geconstateerd dat het polymeer nog geen 

netwerk gevormd heeft. Dit zou een reden kunnen zijn dat de polymeren nog niet het gewenst 

effect hebben laten zien. 

  

Figuur 13: Aankleuren van de polymeren in de tablet om de homogeniteit van de polymeer te kunnen zien. 

Conclusie 

Op basis van de testen binnen deze activiteit is er op dit moment onvoldoende vertrouwen in het 

transporteren van losse pillen tussen opslag en reactor vat. Het stabiliseren met binder en/of coating 

heeft nog niet tot de gewenst stabiliteit geleidt. Aandachtspunten in de toekomst is het flexibel 

maken/houden van de coating na applicatie en het introduceren van een netwerk in de pil.  

   



 

programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw  
Openbare eindrapportage deelproject 9.4 Ontwikkeling Gesloten Loop TCM systeem      20 
14 januari 2022 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 

BESTAANDE BOUW 

3.4.3 Resultaat 4: Ontwerp van een 2de generatie onderzoeksreactor 
De eerste opgave binnen deze activiteit was het formuleren van de gewenste grootte van de batterij. 

Door interviews met eindgebruikers (20 personen zijn er ondervraagd) in samenwerking met het 

gekoppelde H2020 project HEAT-INSYDE is het gebleken dat er verschillende redenen om interesse te 

hebben voor een warmtebatterij: 

1. Volledig los van het grid (Autarkisch) 

2. Eigen duurzaam opgewekte energie zelf gebruiken 

3. Alternatief voor een (zonne)boiler 

4. Voldoen aan energie eisen nieuwbouw of verhogen energie label 

 

Een belangrijke observatie is dat de potentiële eindgebruikers (bewoners van een woning), over het 

algemeen niet het idee hebben hoeveel warmte er in een boiler/warmte batterij opgeslagen kan 

worden. De capaciteit (energiedichtheid) die mensen inschatten is vele malen hoger dan in 

werkelijkheid in de huidige maar ook toekomstige opslagsystemen kwijt kunnen.  

 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot 2 maten van systemen.  

1. De batterij moet in huis geplaatst kunnen worden (klein koelkast formaat) 

2. De batterij moet in de ondergrond geplaats worden (quote: “graaf maar een gat”) 

 

In situatie 1 is het haast onmogelijk om met de beschikbare lokale energie bronnen reden 1 en 2 van 

de eindgebruikers te behalen. De capaciteit is simpel weg te klein om de vraag in de winter volledig te 

overbruggen is zo’n klein systeem, dan wel de capaciteit schiet te kort om het overschot van de zomer 

op te slaan. Wel is het mogelijk om als een alternatief voor de (zonne)boiler te acteren. Dit vraagt wel 

hoge vermogens van het systeem  om de huidige CW4-6 klasse aan te kunnen. Op dit moment heeft 

de gesloten loop batterij niet deze kwaliteiten. Het verhogen van de energie label of energie eisen van 

een nieuwbouwwoning zijn op dit moment nog niet voldoende scherp gesteld dat een batterij 

noodzakelijk is. Voor de toekomst wanneer salderen wegvalt is een batterij zeker economisch 

interessant om te installeren (zie ook activiteit 1) 

 

Kijkend naar situatie 2 is het mogelijk om een groter systeem te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden 

aan volumineuze systemen in de tuin of in de kruipruimte. Alhoewel de capaciteit van de batterij dan 

groter kan zijn dan in de huis situatie is het nog steeds van belang dat de integratie van de batterij met 

het randsysteem geoptimaliseerd zal worden om niet hele grote systemen te hoeven te installeren. 

Het nadeel van deze grote systemen is dat het aantal gebruik cycli laag zal zijn, wat vraagt om een 

goedkoop systeem om het economisch interessant te maken voor de eindgebruiker.  

 

Op basis van situaties zijn systeemconcepten en ontwerpen gemaakt voor de batterij (Figuur 14). 

Belangrijk uitgangspunt is de molariteit van het grote systeem, vulbaar op locatie (o.a. in de 

kruipruimte) en het te integreren met bestaande oplossingen zoals warmtepomp, boiler vaten en 

WTW.  
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A 

 

 

b 

Figuur 14: Systeem schetsen van de warmtebatterij in combinatie met bestaande systemen (design: U-projecten). a) 
grootschalige batterij onder de grond in de kruipruimte, bestaande uit units van 150 kWh. B) een kleine batterij van 200 
kWh welke in huis geplaatst zal worden.   
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4 Conclusies leerpunten en aanbevelingen  

4.1 Conclusies 

Binnen dit deelproject is er gewerkt aan de ontwikkeling van de gesloten loop warmtebatterij. Er is 

initieel gekozen om te focussen op een breed scala aan onderwerpen geleid door verschillende 

partners met wisselend succes. Onderstaande opsomming vat de hoofdconclusies samen. 

 

9. De impact van de warmtebatterij is aangetoond waarbij een reductie van >30% CO2 uitstoot 

verwacht kan worden per huishouden. 

10. Een initieel model is ontwikkeld wat ondersteunend is aan keuzes voor batterij grootte en impact 

van ontwerpeisen zoals vermogen. 

11. Ontwikkelen van specifieke warmtewisselaars voor een warmtebatterij is succesvol afgerond, 

waarbij de praktijk en model in goede overeenstemming met elkaar zijn. 

12. Stabiel transporteren van losse TCM deeltjes is nog niet in voldoende mate gelukt om tot 

implementatie over te gaan in grootschalige testopstellingen 

13. Het in kaart brengen van het agglomeratie proces in een TCM bed is gestart, maar zal in de 

komende 2 jaar verder uitgebreid moeten worden alvorens het direct impact zal hebben op de 

toepassing. 

14. Het ontwerpen van een nieuwe generatie warmtebatterij is succesvol afgerond, enkel voor het 

produceren is additionele financiering verreist 

15. Marktinteresse naar oplossingen met verliesvrije warmtebatterijen is erg hoog gezien de media 

aandacht 

16. Voldoende vertrouwen door TNO en TU/e in de technologie, resulterend in de spin-off Cellcius 

 

Daarnaast zullen de PhD’s van de TU/e en TNO in de komende 2-2.5 jaar nog verder onderzoek 

uitvoeren naar het inpassen van de warmtebatterij in verschillende energiesystemen en het proces 

achter het agglomereren van een TCM bed.  

 

4.2 Leerpunten  

Deze studie heeft benadrukt dat systeemintegratie een wezenlijke voorwaarde is voor een gerichte 

en dus versnelde route van kennis-technologie-productontwikkeling. Een scherpe definitie van 

product KPIs is geeft sturing aan kennis en technologie en kan niet genoeg benadrukt worden.  

Het genereren van effectieve oplossingen is een kwestie van lange adem, maar staat op gespannen 

voet met de noodzaak om in relatief korte tijd oplossingen te genereren voor versnelling van de 

energietransitie. Verwachting management is van groot belang om alle betrokkenen in de keten 

hiervan voortdurend bewust te maken: van onderzoekers tot aan eindgebruikers. Er moet gezocht 

worden naar instrumenten (roadmap-gebaseerd of programmatisch) om continuïteit (follow-up) te 

garanderen en beoogde successen te realiseren, of versneld tussentijdse successen te kunnen 

benutten.  

4.3 Aanbevelingen 

Uit deze studie is gebleken dat potentiële eindgebruikers hoge verwachtingen hebben van een 

thuisbatterij, en er ook zeer veel interesse in hebben, waarbij de verwachtingen op dit moment niet 
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matchen met de stand van de huidige technologie. Het is daarom noodzakelijk om tijdens 

marktintroductie van de batterij reële verwachtingen van de batterij te scheppen.  

 

Daarnaast is de stabiliteit van onderdelen van de batterij (voornamelijk het bed) nog niet voldoende 

om de batterij met minimaal onderhoud bij mensen thuis te plaatsen. Dit is een ontwikkelpunt welke 

opgelost dient te worden alvorens marktimplementatie mogelijk maakt.  

 

Daarnaast is modelvorming voor de uiteindelijke toepassing zeer van belang. In dit project zijn 3 

verschillende hoofdmodellen gemaakt (use-case analyse, TCM bed en warmtewisselaar). Door de 

modellen is het mogelijk om, na een aanloopfase, richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van 

de batterij en de impact gefundeerd in kaart te brengen. 

 


