Rendementsberekeningenvoor hoge temperatuur warmte-opslag
Universiteit Utrecht met HST2D-PC en SWIP

1. Inleiding
Op de Uithof, een terrein van de
Universiteit Utrecht (UU), is in 1991 een
systeem voor warmte-opslag geïnstalleerd
[1,2]. De warmte-opslag vindt plaats in
het derde watervoerende pakket [7].
De opslagtemperatuur van het water is
circa 90 °C. Met de opslag wordt een
hogere benuttingsgraad van de bestaande
warmte-kracht-koppel (WKK) centrales
beoogd. Omdat er in Nederland nog geen
ervaring was met hoge temperatuur
warmte-opslag wordt de warmte-opslag
begeleid door
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een meetprogramma [3].Over warmteopslag met een opslagtemperatuur van
circa 30 °C is al eerder in H 2 0 een artikel
gepubliceerd [4].
Doelstellingen van het onderzoek
De doelstellingen van het onderzoek
waren ijking van een HST2D-PC- en
SWIP-model voor rendementsberekeningen, evaluatie van HST2D-PC en
evaluatie van de warmte-opslag UU [5].
Hierbij zijn gegevens uit bestaande
rapporten (o.a. [6, 7]) en meetgegevens
van de eerste cyclus van laden en
ontladen van (warm) water gebruikt [3].
De computerprogramma's SWIP en
HST2D-PC zijn een 3-dimensionaal
warmte- en stoftransport-programma
[9, 10] en een 2-dimensionaal warmte- en
stoftransport-programma [11].
In het navolgende wordt ingegaan op de
warmte-opslag Universiteit Utrecht, de
rendementsberekeningen en evaluatie van
HST2D-PC, en de warmte-opslag.
2. Warmte-opslag Universiteit Utrecht
Principe warmte-opslag
Het principe van de warmte-opslag UU is
dat er energie wordt bespaard door:
- In de zomer het 3e watervoerende
pakket te laden door water op te pompen
uit de 'koude bron KI, dit water te
verwarmen (via een warmtewisselaar) tot
een temperatuur van circa 90 °C met
restwarmte van de WKK-centrales en
vervolgens te injecteren in de 'warme'

Samenvatting
In 1991 is bij de Universiteit Utrecht een systeem voor ondergrondse warmteopslag geïnstalleerd waarmee energie wordt bespaard. De hoge temperatuur
warmte-opslag (90 °C) vindt plaats in het derde watervoerende pakket. Met twee
computerprogramma's (SWIP en HST2D-PC) zijn in 1992 rendementsberekeningen voor de warmte-opslag uitgevoerd waarbij meetgegevens van de
eerste cyclus (laden en vervolgens ontladen) gebruikt zijn voor ijking van de
modellen. Aan de hand van de meetgegevens en de berekeningen zijn het
programma HST2D-PC en de warmte-opslag geëvalueerd.

bron W l . Het warme water verdringt
hierbij het aanwezige ('koude') water bij
Wl.
- In de winter de opslag te ontladen door
water op te pompen uit de warme bron en
de warmte uit het water te onttrekken via
de warmtewisselaar. Pr wordt ontladen tot
de temperatuur van het onttrokken water
gedaald is tot 50 °C. De onttrokken
warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming.
In afbeelding 1is een 'artist impression'
van het systeem weergegeven.
Bodemopbouw
In eerdere onderzoeken is vastgesteld dat
het derde watervoerende pakket het
meest geschikt is voor warmte-opslag [6,
7]. Dit pakket (192-290 m-mv) bestaat
voornamelijk uit zand- en kleilagen
(afb. 2). Alleen tussen 216 en 224 m- mv
wordt in alle boringen een gemiddeld
circa 7 meter dikke kleilaag aangetroffen.
De andere kleilagen wiggen uit. Hierdoor
kan het 3e watervoerende pakket worden
beschouwd als twee watervoerende lagen
gescheiden door een slechtdoorlatende
laag.

Afb. 1-'Artist
impression'van de
warmte-opslag UU.

Meetprogramma
Het meetprogramma van de warmteopslag omvat naast milieu- en waterkwaliteitsaspecten (waaronder waterbehandeling) onder andere meetgegevens
over temperaturen, debieten, warmtehoeveelheden, stijghoogten en drukken.
Tijdens het opstarten van het systeem
(vanaf week 11 in 1991) is er stapsgewijs
geladen met temperaturen van circa 15, 40
en 65 °C. Van week 35 tot week 43 werd
vervolgens geladen met 90 °C. Hierdoor
steeg de temperatuur in het watervoerende pakket bij de warme bron tot
maximaal 86°C. Vanaf week 44 tot week
14 (in 1992) is ontladen. De temperatuur
bij de warme bron daalde daarbij van circa
83 °C tot circa 51 °C. Het rendement voor
deze eerste cyclus bedroeg 16,8%. Het
rendement is hier gedefinieerd als de
cumulatieve hoeveelheid ontladen warmte
gedeeld door de cumulatieve hoeveelheid
geladen warmte.
3. Rendementsberekeningen
Eerder berekende rendementen
Bij de haalbaarheidsstudie van de warmteopslag UU in 1987 is een thermisch
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rendement geschat van 65 à 75% in het
derde jaar [6].In 1988 is met het
computerprogramma SWIP een thermisch
rendement bepaald van respectievelijk 20,
45, 55 en 60% voor de Ie t/m 4e cyclus
[7]. Hierbij is uitgegaan van ontwerpgegevens en zijn horizontale en radiaalsymmetrische modellen gebruikt.
Met gegevens over de bodemopbouw
verkregen bij de realisatie van de warmteopslag zijn in 1989 nieuwe radiaalsymmetrische berekeningen uitgevoerd
[8]. De toen berekende thermisch rendementen zijn respectievelijk 13,38, 48 en
52%.

Afb. .?- Rendementen
warmte-opslag UU.
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SWIP
Met SWIP is in 1992 een 3-dimensionaal
model gemaakt waarbij het derde watervoerende pakket is gemodelleerd (afb. 2).
Hierbij is de bodem geschematiseerd tot
meerdere horizontale lagen met verschillende horizontale en verticale permeabiliteiten. De onvolkomen putten zijn als
zodanig in het model aangebracht. Om het
model te ijken zijn twee methoden toegepast:
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1. De berekende geïnjecteerde en geproduceerde hoeveelheid warmte (warmtestromen) moeten overeenkomen met de
gemeten hoeveelheden van de eerste
cyclus fblack-box'-ijking). Gebleken is dat
bij een longitudinale en transversale
dispersiviteit van 2,5 respectievelijk 0,25
meter de berekende warmtestromen het
beste overeenkomen met de gemeten
warmtestromen. Het berekende rendement
is 16,5%.
2. De berekende temperatuurverdeling in
de ondergrond moet overeenkomen met
de gemeten temperatuurverdeling in de
ondergrond. Bij deze ijking moest de
onderste watervoerende laag van het
3e watervoerende pakket worden onderverdeeld in 5 lagen met verschillende
permeabiliteiten om de gemeten en
berekende temperaturen redelijk met
elkaar overeen te laten komen (afb. 4).
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Afb. 4 - Temperatuurverdeling m de opslag
aanheteindvande
laadperiode m de
Ie cvelus.

een gemiddelde permeabiliteit moest
worden opgegeven. Hierbij is alleen de
onderste watervoerende laag van het 3e
watervoerende pakket gemodelleerd, op
grond van de volgende aspecten:

Met het geijkte model zijn rendementsberekeningen voor de komende 3 cycli
uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van
ontwerpgegevens. De berekende rendementen voor de 2e, 3e en 4e cyclus zijn
40, 51,en 56,5% (afb. 3).

- het 3e watervoerende pakket is onderverdeeld in twee watervoerende lagen met
daartussen een scheidende laag (kleilaag);
- alleen in de onderste laag wordt warm
water opgeslagen bij W l .
De injectie- en produktieput worden bij
deze modellering als volkomen putten
beschouwd.

HST2D-PC
Door de aanwezigheid van een injectieen een produktieput is de grondwaterstroming ter plaatse van de putten niet
radiaalsymmetrisch en kon de radiaalsymmetische optie van HST2D-PC niet
worden gebruikt. Daarom is een 2-dimensionaal horizontaal model gemaakt waarbij

Het model is geijkt volgens de 'blackbox'-methode (zie hierboven). Ook nu
werd bij een longitudinale dispersie
van circa 2,5 m de beste benadering voor
de gemeten warmtestromen gevonden
(berekende rendement is 16,5%). De
berekende rendementen voor de 2e, 3e en
4e cyclus zijn 41,5, 58,5 en 67% (afb. 3).
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4. Evaluatie
Rendementen
In afbeelding 3 zijn de berekende
rendementen uit de verschillende studies
weergegeven. Het verschil in berekende
rendementen tussen de verschillende
SWIP-modelleringen (1988, 1989, 1992)
is het gevolg van een andere berekeningswijze en andere invoergegevens (gemeten
waarden van de eerste cyclus tegenover
ontwerpgegevens). In 1988, 1989 en 1992
zijn respectievelijk een radiaalsymmetrisch
én een horizontaal model, een radiaalsymmetrisch model en een 3-dimensionaal
model gebruikt.
In afbeelding 3 is ook te zien dat de in
1992 met SWIP en HST2D-PC berekende
rendementen in de Ie cyclus goed
overeenkomen met het gemeten rendement
in de Ie cyclus. Na de 2e cyclus treden er
'grote' verschillen op tussen de met SWIP
en met HST2D-PC berekende rendementen (in de 4e cyclus meer dan 10%).
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Nu is nog niet vast te stellen welke
berekende rendementen (van de SWIP-en
HST2D-PC-rendementen uit 1992) de
beste zijn. Het is echter waarschijnlijk dat
de SWIP-rendementen het meest
betrouwbaar zijn en de werkelijkheid het
beste benaderen omdat:
- bij de SWIP-modellering rekening kon
worden gehouden met de bodemopbouw
en de complexe geohydrologische
stromingssituatie (lagen met relevante
verschillen in permeabiliteit; 2 onvolkomen putten, waarvan het filter zich in
verschillende lagen bevindt); dit kon niet
bij de HST2D-PC-modellering;
- het met SWIP berekende temperatuurverloop in de opslag redelijk overeenkomt
met de gemeten temperaturen (bij de
HST2D-PC-modellering is zo'n vergelijking niet mogelijk).
HST2D-PC
Met het programma was het mogelijk om
met de geschematiseerde injectie- en
onttrekkingspatronen van de waterhoeveelheid en de temperatuur een goede
benadering van de gemeten warmtestromen te verkrijgen.
Hij de modellering moest echter de
complexe (3-dimensionale) geohydrologische situatie bij de warmte-opslag
worden geschematiseerd tot één horizontale laag met volkomen putten en één
gemiddelde horizontale permeabiliteit. De
ijking is daardoor een 'black-box'-ijking:
alleen wat 'erin' en 'eruit' gaat, kan met
elkaar worden vergeleken.
HST2D-PC moet worden gezien als een
'engineering tooi', dat kan worden
gebruikt voor rendementsberekeningen in
situaties waarin:
- de permeabiliteiten in het watervoerend
pakket niet meer dan 1orde van grootte
van elkaar verschillen;
- de putten volkomen zijn.
Een uitzondering hierop vormen radiaalsymmetrische stromingssituaties
(2-dimensionale stromingsproblemen). In
zulke gevallen kan HST2D-PC worden
gebruikt voor rendementsberekeningen
als de put(ten) onvolkomen zijn en de
permeabiliteiten meer dan 1orde van
grootte van elkaar verschillen.
Warmte-opslag UniversiteitUtrecht
In de Ie cyclus is in de laadperiode
minder water geïnjecteerd (circa 78.000
m 3 ) dan wordt nagestreefd (100.000 m 3 ).
Bovendien was de temperatuur van het
geïnjecteerde water tot week 35 in 1991
lager dan 90 °C. Hierdoor is het rendement van 16,8% lager dan het geval zou
zijn geweest bij injectie van 100.000 m 3
water met een temperatuur van 90 °C.

De met SWIP berekende rendementen
voor de 2e, 3e en 4e cyclus zijn respectievelijk 40, 51 en 56,5%. Op grond van
het met elke cyclus steeds minder toenemende rendement wordt verwacht dat
het rendement in de evenwichtssituatie
circa 60% zal zijn. Voor een warmteopslag is dit een goed resultaat.
5. Verantwoording
Het onderzoek is geftnancieerd door de
Nederlandse maatschappij voor energie en
milieu BV (NOVEM). In het kader van
het meetprogramma is samengewerkt met
het Faciliteitenbedrijf Utrecht (FBUengineering) en Bredero Energy Systems.
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Thema-ochtend referentiemodel BedrijfsmiddelenInformatiesystemen
Op 25 november 1993 organiseert KEMA
een thema-ochtend voor personen bij
distributiebedrijven, leveranciers en
consultants die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van BedrijfsmiddelenInformatiesystemen (BIS). Tijdens deze
ochtend zal een referentiemodel van een
BIS gepresenteerd en bediscussieerd
worden. De thema-ochtend zal plaatsvinden in congrescentrum 'Elektrum' te
Arnhem, aanvang 9.30 uur.
In opdracht van EnergieNed en mede tot
stand gekomen door financiële ondersteuning van het ministerie van
Economische Zaken in het kader van de
Subsidieregeling Branchegewijze Informatica-stimulering heeft KEMA een
referentiemodel opgesteld voor de
functionele specificaties voor een bedrijfsmiddelen-informatiesysteem voor de
distributie van elektriciteit.
Het model is bedrijfsonafhankelijk en
heeft betrekking op informatieverwerkende processen en de informatievoorziening
binnen de technische bedrijfsprocessen
ten aanzien van de bedrijfsmiddelen in de
distributie-infrastructuur.
Het beschrijft de technische bedrijfsprocessen en de informatiestromen
daarin. Hieruit afgeleid zijn de functies die
een BIS kan vervullen, de mens-machine
interface en de gegevens in een BIS.
Er zijn eisen geformuleerd die gesteld
kunnen worden aan gegevens, functies,

hardware en ontwikkelhulpmiddelen om
een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Tenslotte is beschreven welk effect
bepaalde maatregelen op de kwaliteit van
de software hebben.
Het model is toepasbaar in de volgende
fasen van het software-ontwikkelingstraject: oriëntatie, informatieplanning,
definitiestudie, pakketselectie, basisontwerp, gebruik en beheer en ( h e r i n richting van bedrijfsprocessen. Uit verificatie van het model bij vier distributiebedrijven is gebleken dat het zeer uitgebreid en compleet is en dat het een
waardevol hulpmiddel is tijdens de
verschillende fasen in de ontwikkeling van
een BIS. Het referentiemodel is specifiek
voor elektriciteit opgesteld maar het is
gedeeltelijk toepasbaar voor andere
disciplines. Het model kan dienen als
startpunt voor aanpassing voor de
disciplines gas, water, cai, stadsverwarming en telecom. Vertegenwoordigers uit
andere disciplines worden derhalve
eveneens uitgenodigd om deze themaochtend bij te wonen.
Als voorzitter treedt op ir.J. A. Bartels,
directeur district Rijnstreek van de
NV EWR.
Voor aanmelding en informatie:
NV KEMA, business unit Procesautomatisering en Informatietechnologie,
ir. E. W.Jansen, Postbus 9035,
6800 ET Arnhem, tel. 085 - 5 6 3 2 8 1 .

