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I.  INLEIDING 

A.  Short term heat or cold storage in the industry 

De thesis is binnen het kader van het Europees 
CORNET-onderzoeksproject ‘Short term heat or 
cold storage in the industry’. In het project worden 
verschillende aspecten van thermisch opslag zoals 
de gebruikte materialen, de bestaande 
testopstellingen en hun verschillende 
componenten bestudeerd. Het projectdoel is om 
tijdsverschuivingen tussen beschikbare restwarmte 
en nodige proceswarmte op te vangen. Het 
onderzoeksteam van de Universiteit Gent, campus 
Kortrijk zal enkele casestudies uitvoeren alsook een 
testopstelling bouwen. De testopstelling zal 
weergeven hoe energie in de vorm van warmte kan 
worden opgeslagen, herbruikt en hoe 
schommelingen in een restwarmteaanbod kunnen 
worden uitgevlakt.  

Door stijgende uitstoot van broeikasgassen moet 
een andere manier van energieopwekking en 
gebruik gevonden worden. Hernieuwbare energie 
via wind en zon wordt al veelvuldig gebruikt. Nu 
stoot men op de beperkingen van deze bronnen 
zoals bijvoorbeeld bij gebruik van pv panelen of 
zonnecollectoren. Er kan enkel elektriciteit of 
warmte worden geproduceerd als er zon aanwezig 

                                                         
 

is. Met behulp van energieopslag (thermisch of 
elektrisch) probeert men deze hernieuwbare 
energie over een grotere tijdsspanne beschikbaar 
te maken, bijvoorbeeld ook ‘s nachts. Om het 
aandeel hernieuwbare energie nog te laten 
toenemen is het omwille van netstabiliteit 
noodzakelijk om productie en verbruik te 
ontkoppelen. Bij overaanbod aan hernieuwbaar 
opgewekte elektriciteit en dus lage tot zelfs 
negatieve prijzen, kan dit omgezet worden naar 
warmte om er bij schaarste opnieuw elektriciteit 
uit te generen. Men spreekt over P2H2P (Power to 
heat to power). Thermische opslag speelt hierin 
een grote rol. 

B.  Thermisch opslagsysteem gebaseerd op fase 
veranderend materiaal  

Er bestaat een grote range aan 
energieopslagsystemen: mechanische, 
hydraulische, thermische en elektrochemische. De 3 
systemen, naast de thermische systemen, blijven 
duur door hun laag rendement en dure materialen. 
Er bestaan 3 principes voor thermische opslag: via 
voelbare warmte waarbij de warmtecapaciteit van 
een materiaal wordt gebruikt via een verandering in 
temperatuur, via latente warmte waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de warmte die gegenereerd of 
opgenomen wordt bij de faseverandering van een 
materiaal en ten slotte via een thermochemische 
manier waarbij een omkeerbare chemische reactie 
wordt gebruikt om energie op te slaan.  
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De testopstelling is een latent warmtesysteem die 
werkt op een passieve manier, het maakt gebruik 
van fase veranderend materiaal om energie te 
kunnen opslaan en nadien te hergebruiken. Een 
passief systeem staat voor een systeem waarbij het 
opslagmateriaal continu in een opslagvat blijft. Via 
een ingebouwde warmtewisselaar zal een 
warmtetransportmedium warmte afgeven of 
opnemen uit de buffer.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van de thesis is om een bijdrage te leveren 
bij het ontwerpen en opbouwen van de 
testopstelling.  

Als eerste wordt een uitbreiding van het bestaande 
oliecircuit ontworpen waarbij het mogelijk is om het 
thermisch opslagsysteem aan te sluiten en te testen, 
Figuur 1 toont hiervan het resultaat. Er wordt getest 
in 5 verschillende situaties. Als eerste situatie wordt 
het opslagsysteem opgeladen door warmte van de 
boiler (deze symboliseert de restwarmte).  

 

Bij de tweede situatie wordt het opslagsysteem 
ontladen via een warmtewisselaar of een ORC 
(organische Rankine cylus). Bij de derde situatie, 
waarbij het opslagsysteem niet nodig is, zal de 
restwarmte direct worden gebruikt voor de ORC of 
warmtewisselaar. Bij de vierde situatie, waarbij de 
restwarmte een te laag vermogen heeft, maar het 
opslagsysteem is opgeladen, kan de restwarmte 
worden aangevuld. Bij de vijfde situatie is er een 
overaanbod aan restwarmte en het opslagsysteem 
is (deels) ontladen. Nu kan een deel van de warmte 
worden opgeslaan en de rest naar de verbruiker 
gestuurd.  

 

Figuur 1: Principeschema van de testopstelling 

Ten tweede zal de visualisatie van de testopstelling 
worden gerealiseerd. Deze wordt gemaakt als een 
uitbereiding op de bestaande visualisatie van de 
ORC-testopstellingen in het labo. 
 
De derde stap is het bepalen van de verschillende 
componenten voor de testopstelling door middel 
van berekeningen en onderzoek. 
 
Het vierde deel bestaat uit het dimensioneren van 
de thermische isolatie van de testopstelling. 
 
Als de tijd het toelaat zal de testopstelling opgestart 
worden en zullen testen zoals beschreven worden 
uitgevoerd. 

III.  RESULTATEN 

Als eerste werd een literatuurstudie uitgevoerd 
rond thermische opslag. Hierna werd een P&ID 
uitgewerkt van de testopstelling waarbij er 
automatisch tussen de 5 situaties van ene naar een 
andere kan worden omgeschakeld. Dit is gebaseerd 
op het principeschema in Figuur 1. Ook werd de 
P&ID geïntegreerd in de bestaande P&ID van de 
reeds aanwezige elementen binnen het labo. 

Toen de P&ID op punt stond werd een selectie 
gemaakt van de verschillende componenten, nodig 
om de testopstelling te kunnen realiseren. Wanneer 
alle componenten geselecteerd waren kon het 3D 
ontwerp van de skid worden uitgevoerd. Ook de 
configuraties van het controlepaneel en de 
elektrische kast werden voorbereid.  
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Om de ladingstoestand te detecteren werd 
onderzoek uitgevoerd naar geschikte 
niveausensoren om het niveau van het fase 
veranderd materiaal op te meten. Dit niveau wijzigt 
afhankelijk of het zich in vaste of vloeibare toestand 
bevindt. Het doel is om uit het niveau te bepalen 
hoeveel warmte er zich in het opslagsysteem 
bevindt. De zoektocht naar een sensor was niet 
eenvoudig door de vele randvoorwaarden, bv. de 
beperkte beschikbare plaats, de hoge 
temperaturen, de zowel vaste als vloeibare 
toestand. Uiteindelijk werden 3 mogelijks 
toepasbare sensoren gevonden en nog enkele 
andere waar extra onderzoek naar nodig is.  
De eerste mogelijke sensor is een gammastralings-
sensor. Het enige nadeel is de hoge kostprijs. Een 
tweede sensor werkt met radardetectie. Hier moet 
nog een onderzoek naar de toepasbaarheid worden 
op uitgevoerd. Een derde sensor is een 
geleidingsensor. Van deze sensoren werden enkele 
prototypes gemaakt en werden testen uitgevoerd. 
De resultaten zijn veelbelovend maar extra 
onderzoek zal nog nodig zijn.  

De keuze en plaatsing van de verschillende 
temperatuursensoren en uitleesapparatuur was 
eveneens cruciaal voor de werking van de 
testopstelling en anderzijds zijn ze nodig om de 
theoretische temperatuurmodellen te kunnen 
valideren. Er werd uiteindelijk gekozen om 
thermokoppels te gebruiken in de opslagbuffer 
omdat deze een puntmeting uitvoeren en 
betrouwbaar zijn. De temperatuursensoren in het 
oliecircuit die nodig zijn voor de correcte werking 
van de 5 testmodes zijn pt100s geworden doordat 
ze robuuster zijn en meer geschikt voor inbouw in 
een pijpleiding. 

Thermische simulaties met behulp van het 
programma Siemens NX werden uitgevoerd om de 
thermische verliezen van de opslagbuffer te 
onderzoeken. De thermische simulaties werden 
uitgevoerd op de zijvlakken en de onderzijde van het 
buffervat. Er werd ook nagegaan waar er zich 
koudebruggen bevinden in de constructie en 
hoeveel isolatie er vereist is om de warmteverliezen 
tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De 
isolatie voor de onderzijde van buffer moet sterk 

genoeg zijn om de volledige buffer te kunnen 
dragen, alsook om de spankrachten van de 
plaatverbinding op te nemen. Bovendien moet deze 
weersbestendig zijn. Figuur 2 toont het resultaat 
van deze simulaties waaruit kan besloten worden 
dat er 2 lagen isolatie nodig zijn aan de onderzijde. 
De eerste laag bevindt zich tussen de buffer en de 
afzonderlijke grondplaat, de tweede tussen de 
grondplaat en de fundering. 

 

Figuur 2: Resultaat van thermisch analyse op de onderzijde 
van de opslagbuffer 

IV.  BESLUIT 

 

De doelstellingen van de thesis werden geheel of 
gedeeltelijk bereikt. Het ontwerp van de 
testopstelling is afgerond (zie Figuur 3 ). Er is gestart 
met de realisatie ervan maar tijdens de looptijd van 
deze masterproef kon deze nog niet opgestart of 
getest worden. Hiervoor zal een verdere opvolging 
en afwerking moeten gebeuren. Ook zullen er een 
dieper onderzoek en testen moeten worden 
uitgevoerd naar de gevonden niveausensoren. 

 
Figuur 3: Ontwerp van de testopstelling skid 
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