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Woord vooraf

Dit boek beschrijft de belangrijkste soorten energietechnische apparaten en sys-
temen en is bestemd voor het eerste en tweede studiejaar van het HTO. In eerste 
instantie gaat het daarbij om de studierichting werktuigbouwkunde; het is echter 
ook voor andere studierichtingen geschikt, doordat specifi eke werktuigbouwkun-
dige berekeningen (bv. sterkteberekeningen) niet aan de orde komen. Bovendien is 
de behandeling van de theorie nadrukkelijk afgestemd op studenten met havo als 
vooropleiding. Het is daarbij wel wenselijk dat er een basiskennis aanwezig is op het 
gebied van de technische warmteleer: de Eerste Hoofdwet, toestandsvergelijkingen 
van gassen en vloeistoffen, de continuïteitsvergelijking en de Wet van Bernoulli. Een 
beknopte samenvatting van deze onderwerpen is daarom opgenomen in de bijlagen. 

Het boek heeft de volgende uitgangspunten: 
● Een benadering van de diverse machines, apparaten en energiesystemen vanuit 

de optiek van de toepasser en de gebruiker. Daarbij wordt uitgegaan van een 
systeembenadering waarbij het systeem in eerste instantie wordt beschouwd als 
een black box die naderhand wordt ingevuld. 

● Inzicht geven in de hoofdkenmerken van de machines, apparaten en energiesy-
stemen. De nadruk ligt hierbij op de gebruikseigenschappen en kenmerken; daar-
naast is er aandacht voor bv. hoofdafmetingen en energietechnische berekenin-
gen. 

● Het leggen van de relaties tussen de algemene energietechnische principes en de 
kenmerken van de behandelde systemen. 

● Het bieden van basiskennis over lastprocessen, verbrandingstechniek en stoom-
vorming. 

● Het aanbrengen van een logische samenhang tussen de aandrijvende energie-
bron/machine en het lastproces/verbruiker. De overbrenging en het distributie-
systeem blijven hierbij buiten beschouwing, omdat deze worden opgevat als 
typisch werktuigbouwkundige onderwerpen. 

● Optimalisering van de rendementen is bij alle in dit boek behandelde soorten 
machines en apparaten en systemen de ‘rode draad’ bij de doelstelling om deze 
systemen en apparaten zo optimaal mogelijk te laten werken. 

● Regeltechnische aspecten komen alleen aan de orde voor zover deze van belang 
zijn voor het begrijpen van het functioneren van het behandelde systeem. Karak-
teristieke kenmerken worden zoveel mogelijk weergegeven in de vorm van pres-
tatiediagrammen (koppel/toerenkromme, pompkarakteristiek, rendementsgra-
fi ek, enz.). 

● Het geven van een breed overzicht van de vele soorten energiewerktuigen en de 
werkingsprincipes waarop deze zijn gebaseerd. 

● De onderwerpen worden zodanig in afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt dat 
ze, op de eerste drie hoofdstukken na, in willekeurige volgorde kunnen worden 
behandeld of bestudeerd. 
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vi  WOORD VOORAF

● In alle hoofdstukken is een groot aantal uitgewerkte berekeningsvoorbeelden 
opgenomen. Daarnaast worden alle hoofdstukken afgesloten met kennisvragen 
en berekeningsopgaven. De antwoorden staan achter in het boek. Hierdoor is het 
boek geschikt voor zelfstudie. 

● Bij de bepaling van de vaststelling van de diepgang van de behandelde onderwer-
pen is ervan uitgegaan dat dit boek grotendeels kan worden doorgewerkt in het 
eerste en tweede studiejaar van het HTO, waarbij de studiebelasting telkens 1,5 à 
2 studiepunten is. Daarbij is het boek geschikt als oriëntatie op het vakgebied én 
als naslagwerk. 

Bij de behandeling van de verschillende soorten energiesystemen ligt de nadruk op 
de algemene principes, die voortkomen uit de Eerste en de Tweede Hoofdwet. De 
vele varianten met voortdurend technische vernieuwingen, komen alleen aan de 
orde voor zover deze trendsettend lijken voor toekomstige toepassingen en ontwik-
kelingen. Daarnaast is er ook aandacht voor ‘energie-effi ciency’ en ‘vermindering 
van de milieubelasting’ bij energieprocessen en apparaten. 

Dit boek maakt deel uit van een driedelige reeks studieboeken. Afzonderlijk ver-
krijgbaar zijn: 
● Toegepaste energietechniek deel 2, Duurzame energie, dat in het teken staat van 

duurzame energie: zonne-energie, windenergie, waterkracht, bio-energie, omge-
vingswarmte en aardwarmte;

● Toegepaste energieleer – warmte- en stromingsleer, dat een inleiding biedt op 
beide delen Toegepaste energietechniek. Het boek behandelt de theoretische 
basiskennis van de warmteleer (thermodynamica), stromingsleer en warmte-
transport.

Bij de vierde druk
Deze vierde druk van Toegepaste energietechniek deel 1 is herzien en geheel ge-
actualiseerd. De technische ontwikkelingen binnen het vakgebied maken het zeer 
dynamisch. Verbeteringen zijn vooral bereikt bij de effi ciency van de apparaten en 
principes, maar de grondslagen van deze technieken zijn niet wezenlijk veranderd. 
In enkele gevallen zijn illustraties vervangen en nieuwe aan de onderwerpen toe-
gevoegd. 

Den Haag, najaar 2011

de uitgever 
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1 Energietechniek

Overal is energie, of dit nu zonnestraling is, elektrische stroom, warmte voor ver-
warming, kernenergie, stromings- of bewegingsenergie, het valt onder het verza-
melbegrip  energie. Maar wat is energie nu eigenlijk?
Biologisch leven en groei zijn zonder energie ondenkbaar; de zon levert hiertoe het 
licht en de warmte. Onze moderne, techniek georiënteerde maatschappij is ondenk-
baar zonder het gebruik van energie. Ondanks de vele manieren waarop energie 
wordt gebruikt, zijn we niet in staat om er een precieze defi nitie van te geven. 
Energie kunnen we wel beschrijven aan de hand van twee wetten uit de thermody-
namica, de vormen waarin zij zich manifesteert en de manier waarop we er gebruik 
van maken. Energie heeft te maken met het leveren van inspanning (ar beid), het 
leven en de groei van organismen (licht en warmte), de verandering van materie 
(chemische processen, productieprocessen) en het transport (arbeid). In het blok-
schema van fi guur 1.1 is dit nog eens samengevat.

FIGUUR 1.1 
 Energie omzetting

groei

verandering

verplaatsing

licht

warmte

arbeid

producten

organismen

transport

In fi guur 1.1 is er een verband gelegd tussen  energiestromen (licht, warmte en 
arbeid) en het uiteindelijke doel van het energiegebruik, namelijk de mens en 
zijn  comfort. De processen zijn noodzakelijke voorwaarden voor het menselijk 
bestaan en verhogen tevens het comfort daarvan. Leven en verandering is zon-
der energie  ondenkbaar. Bij de praktische toepassingen maken we onderscheid 
tussen de energievormen:
● inwendige  energie: thermodynamisch (U), chemisch (brandstof), fysisch (kern-

energie);
●  kinetische energie: translatie en rotatie van massa, trillingsenergie van een mas sa, 

golfenergie, stromingsenergie van wind en water;
●  potentiële  energie: valenergie, veerenergie, drukenergie van een gas; en
●  optische  energie: licht, warmtestraling.

In alle gevallen is materie de drager van de energie. Arbeid en warmte zijn vormen 
van energieoverdracht en zorgen voor de toestandsverandering van een sys teem.
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2  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

 1.1 Energiebronnen

We spreken over  energiebronnen, energiedistributiesystemen, energieopslag en 
energiegebruikers. Als we de doelen van het energiegebruik als uitgangspunt ne-
men, dan zijn de energiedistributie en de energiebronnen noodzakelijke voorwaar-
den. De energiebronnen zijn de leveranciers van energie en de distributiesystemen 
zorgen voor het transport, de overbrenging van energie. In bepaalde gevallen is 
opslag van energie nodig. Denk bijvoorbeeld aan een autoaccu.

In dit boek ‘Toegepaste energietechniek’ besteden we aandacht aan de principes en 
werktuigen, die de energie van de energiebronnen omzetten in een voor bepaalde 
doelen gewenste vorm van energie. De energievorm verandert. In een ketel wordt 
brandstof omgezet in warmte, of in een boormachine wordt elektriciteit omgezet in 
rotatie-energie van de boor. Een pomp zet elektrische energie om in stromingsener-
gie en drukenergie. Deze werktuigen rekenen wij meestal tot de  energiebronnen, 
omdat ze gekoppeld zijn aan een proces of  energiegebruiker. Afhankelijk van de 
beschouw de systemen is een werktuig een energiebron, -overbrenger of -gebruiker. 
(Voorbeeld: een radiator is een gebruiker in een cv-systeem en een bron voor ruimte-
verwarming. Een cv-pomp is weer te splitsen in bron (elektromotor), overbrenging 
(as) en gebruiker (waaier).) Werktuigen hebben echter een heel ander karakter dan 
de dragers van energie. De dragers van energie noemen we ook wel de primaire 
energiebronnen. De bekendste zijn:
● zonne-energie;
● wind- en waterkracht;
● fossiele brandstoffen (kolen, olie, bruinkool, aardgas, turf);
● biomassa (hout, biogas, raapolie);
● aardwarmte; en
● kernenergie.

Het verband tussen de zonne-energie en de overige primaire energiedragers is weer-
gegeven in fi guur 1.2. Kernenergie is niet direct een gevolg van de zonne-energie, 
maar wel een gevolg van het ontstaan van ons zonnestelsel. De zon zelf mogen we 
als een grote kerncentrale beschouwen, waarvan de optische energie ons bereikt en 
voor ca. 100% voor de energievoorziening van de planeet Aarde zorgt.

De werktuigen die met behulp van een verbrandingsproces een primaire energie-
drager omzetten in warmte en/of arbeid, of elektriciteit genereren met wind- of 
water kracht, respectievelijk direct warmte en elektriciteit maken uit het zonlicht, 
zijn de secundaire energiebronnen. We noemen ze ook wel de energieomzetters; in 
deze werktuigen of apparaten verandert de energievorm. Voorbeelden hiervan zijn:
● zuigermotoren;
● gasturbines;
● stoomturbines;
● ketels;
● windturbines;
● waterturbines;
● zonnepanelen; en
● zonnecollectoren.
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FIGUUR 1.2
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4  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

Een elektromotor is meestal onderdeel van een huishoudelijk apparaat, zoals een 
keukenmachine, ventilator, wasmachine, boormachine enzovoort. De motor is de 
energiebron ten behoeve van de aandrijving van het apparaat. We beschouwen deze 
motor als een tertiaire energiebron.
Het verband tussen de energiebron en de gebruiker, of het proces waar de energie-
bron aan gekoppeld is, is weergegeven in fi guur 1.3.

FIGUUR 1.3 
 Verband tussen de 
energiebron en de 
gebruiker

proces 1 proces 2 proces 3 proces 4energiebron overbrenging last

Voor de gebruiker of het proces gebruiken we vaak het begrip lastproces om daarmee 
aan te geven dat op die plaats het energie-eindgebruik plaatsvindt. Neem bijvoor-
beeld het rijden van een auto als lastproces. De  brandstof die een auto tijdens het 
rijden verbruikt, wordt uiteindelijk omgezet in wrijvingswarmte. Deze warmte gaat 
op in de inwendige energie van de atmosfeer. De fossiele brandstoffen raken uitgeput!

In Nederland wordt praktisch geen aardolie 
meer omhoog gepompt. De voorraad is te klein 
om deze economisch verantwoord te kunnen 
winnen. Steenkolen worden al sinds decennia 
niet meer uit de vaderlandse bodem gehaald.
In de ‘Derde Energienota’ stippelt de Neder-
landse overheid het beleid uit met betrekking tot 
het beheer van de nationale gasvoorraden. In 
haar plan voor de gasafzet geeft de overheid 
aan dat de binnenlandse aardgasvraag, voor 
een periode van 25 jaar, tot het jaar 2019 
gegarandeerd moet zijn door de bekende 
gasvoorraden en nieuwe gasvelden op 
Nederlands grondgebied. Daarnaast moet er 
aardgas worden geïmporteerd.

De overheid bevordert de duurzame omgang 
met energiebronnen. Zij wil daarmee de 
primaire energiebronnen zoveel mogelijk 
effi ciënt gebruiken en het ontstaan van 
koolstofdioxide zoveel mogelijk beperken, 
omdat dit gas de belangrijkste veroorzaker van 
het broeikaseffect is. Dit wil zij realiseren door:
• energiebesparing;
• warmte/krachtkoppeling;
• warmtepomptechnologie;
• rendementsverhoging van energiewerktui-

gen en processen;
• zonne-energie;
• stromingsenergie; en
• biomassa.

 1.2  De energievoorraad is oneindig

Bij alle energiebeschouwingen spelen de 1e en de 2e hoofdwet een belangrijke rol. 
De 1e hoofdwet brengt tot uitdrukking dat energie niet verloren gaat en warmte en 
arbeid in elkaar zijn om te zetten. Dat dit laatste niet volledig mogelijk is, laat de 
2e hoofdwet zien. Nemen we het volgende voorbeeld.
Om een verbrandingsmotor arbeid W te laten leveren, moet aan deze motor een 
hoeveelheid warmte Q worden toegevoerd. Deze warmte verkrijgen we door de 
verbranding van een brandstof/luchtmengsel in de motor. Hierbij levert de motor 
de asarbeid W. Een groot deel van de chemisch gebonden energie van dit mengsel 
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 1.2 DE ENERGIEVOORRAAD IS ONEINDIG  5

wordt omgezet in warmte. Een deel van de warmte wordt door de motorkoeling 
uit de motor afgevoerd en afgegeven aan de lucht. Deze warmteafvoer is nodig 
om de motor op de gewenste bedrijfstemperatuur te houden en de olie te koelen. 
Een an der deel van de warmte verdwijnt in de vorm van warme rookgassen in de 
atmosfeer en als uitstralingsverlies aan de buitenzijde van het motorblok. Als alle 
energiestromen van de motor bij elkaar worden opgeteld, dan is de som hiervan 
ge lijk aan de totale toegevoerde chemisch gebonden energie van de brandstof. Dit 
is in overeenstemming met de  Eerste Hoofdwet.
Volgens dezelfde wet kunnen de vrijkomende warmtestromen omgezet worden in 
arbeid. We weten echter dat dat niet gebeurt. In het gunstigste geval wordt de warmte 
uit het koelwater en de rookgassen nog benut voor bijvoorbeeld ruimteverwarming. 
Maar tot slot blijft er altijd nog een hoeveelheid restwarmte over die niet kan wor-
den benut. We mogen concluderen dat alle energie wordt gebruikt, omdat er geen 
energie verloren gaat. Maar door dat gebruik wordt deze energie minder bruikbaar, 
ofwel de energie wordt minder waard.
Als we weer teruggaan naar het voorbeeld van de verbrandingsmotor, dan weten 
we dat de verbranding van het brandstof/luchtmengsel plaatsvindt bij een verbran-
dingstemperatuur van circa 1600 ∞C. Als er nu 30% van de toegevoerde warmte 
wordt omgezet in asarbeid, dan resteert er nog 70% in de vorm van warmte. Bij 
de arbeidslevering expandeert het hete gas en daarbij daalt de temperatuur tot 
circa 550 ∞C. Het koelwater is ongeveer 90 ∞C en de rookgassen verlaten de ver-
brandingsruimte met een temperatuur van ongeveer 550 ∞C. De warmte, die uit de 
motor komt, heeft een lagere temperatuur. Uit de warmte van het koelwater kan 
theoretisch nog ongeveer 5–10% arbeid worden gehaald. Voor de rookgassen is 
dit niet veel anders. De hier geschetste situatie laat zien dat de (brandstof)warmte 
niet volledig kan worden omgezet in arbeid. Dit beginsel is verwoord in de  Tweede 
Hoofdwet van de thermodynamica. Warmte wordt niet volledig omgezet in arbeid. 
Ar beid kan echter wel volledig worden omgezet in warmte, want de geleverde as-
arbeid wordt gebruikt voor de aandrijving van een machine of een voertuig. Deze 
arbeid is nu juist nodig om de benodigde wrijvings arbeid te leveren. Deze wrijvings-
arbeid wordt als een verlies beschouwd en manifesteert zich als wrijvingswarmte.
Toch is er een oneindige  energievoorraad. De zon levert namelijk dagelijks onge-
veer duizend keer zoveel energie als we op deze wereld gebruiken. Het probleem is 
echter, dat deze energie niet op elk tijdstip van de dag op elke gewenste plek op aarde 
aanwezig is. Voorts moet deze energie bruikbaar worden gemaakt. Het bruikbaar 
maken van deze grote hoeveelheid is een technologisch probleem en dus een uitda-
ging voor de technici om oplossingen aan te dragen. Er worden allerlei oplossingen 
bedacht en uitgewerkt. Zinnig of onzinnig? De tijd zal het leren. 

Een voorbeeld van zo’n oplossing is een  energietoren (zie fi guur 1.4). Aan de in-
wendige energie van de aarde kan in theorie arbeid worden onttrokken door het 
temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de hogere luchtlagen te benutten. 
Of dit praktisch te realiseren is, zou moeten blijken. Het gaat om een 5–7 kilo-
meter hoge toren die in zee wordt gebouwd en waaruit met behulp van turbines 
arbeid onttrokken wordt aan het kringloopmedium ammoniak. De toren heeft een 
dia meter van 350 meter en zou een elektrisch vermogen van ~7000 MW kunnen 
leveren. Dit komt dan overeen met ~50% van het in Nederland opgesteld openbaar 
elektrisch productievermogen.
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6  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

FIGUUR 1.4
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Werking van de energietoren
De kringloop werkt als volgt. Vloeibare 
ammoniak verdampt op zeeniveau, bij 4 –18 °C, 
in een verdamper en stijgt tot een hoogte van 
circa 5 kilometer. Vervolgens condenseert de 
damp aan de top van de toren, bij temperaturen 
van -35 –10 °C, en stroomt terug naar het 
aardoppervlak. De vloeistof stroomt door 
turbines en levert hierbij arbeid aan de 
turbinewaaier. Het temperatuurverschil tussen 
de luchtlaag op grote hoogte en het zeewater 
bedraagt enkele tientallen graden. Dit zorgt  

ervoor dat de ammoniak blijft circuleren.
Volgens de berekeningen kan er circa 7000 MW 
elektrisch vermogen worden ontwikkeld. Het 
rendement van deze kringloop h is ongeveer 
7–9%. Ter vergelijking hiervan moeten we 
bedenken, dat de openbare elektriciteitscentra-
les in Nederland een gezamenlijk vermogen van 
15 000 MW hebben. De kosten voor deze toren 
worden geschat op 15 miljard euro. Dat is dan 
een investering van circa € 2200,- per kW.

Een ander voorbeeld is de  Archimedes Water Schommel (AWS), zie fi guur 1.5. 
Bij deze machine wordt de energie van grote watergolven gebruikt voor de elektri-
citeitsopwekking. Een proefi nstallatie voor een vermogen van zes- tot achtduizend 
megawatt zal ongeveer 15 miljard euro kosten, hetgeen neerkomt op een bedrag 
van tussen de € 2500,- en € 2000,- per kW.

te1_2012_rev_2.indd   6 08-02-12   12:40



 1.3 VAN BRANDSTOF NAAR ENERGIEDRAGER  7

FIGUUR 1.5
  Archimedes  Water 
Schommel (AWS)

De werking van de AWS
Twee drijvers met een diameter van 20 meter 
zijn door middel van een luchtleiding met 
elkaar verbonden. De drijvers kunnen als een 
bromtol langs de verticale as naar boven en 
beneden schroeven. Onder de drijvers zit lucht 
ingesloten. Deze lucht vult ook het verbindings-
kanaal tussen de beide drijvers. De afstand 
tussen de drijvers komt overeen met de halve 
lengte van een oppervlaktegolf. De waterkolom 
boven de drijvers varieert met de deining van 

het wateroppervlak en veroorzaakt daardoor 
variaties in de luchtdruk onder de drijvers. 
Hierbij wordt de lucht in een oscillerende 
beweging door het verbindingskanaal 
verplaatst, zodat de drijvers op en neer worden 
geschroefd. De vrijkomende rotatie-energie van 
de drijvers wordt op deze manier omgezet in 
elektrische energie. In een proefopstelling werd 
20% van de golfenergie omgezet in elektrici-
teit.

 1.3 V an brandstof naar energiedrager

De fossiele brandstoffen zijn ooit gevormd onder invloed van zonnelicht. Bij deze 
brandstoffen is de energie in chemisch gebonden toestand in de brandstof aanwezig 
en komt tijdens de verbranding vrij. De eindproducten zijn dan altijd koolstofdi-
oxide, waterdamp en kleine hoeveel heden koolstofmono-oxide en stikstofdioxiden.
Dit  verbrandingsproces vindt plaats in een verbrandingskamer van een ketel, van 
een verbrandingsmotor of een gasturbine. In deze verbrandingskamer wordt het 
brandstof/luchtmengsel ontstoken en verbrand. De verbrandingskamer zorgt ervoor 
dat de verbranding optimaal verloopt. Er heerst de juiste verbrandingstemperatuur, 
de verblijfsduur van het brandstof/luchtmengsel is voldoende groot, de toevoer van 
de brandstof en de verbrandingslucht en de uitstroming van de verbrandingsgassen 
verlopen ongestoord. Vaak is het ook nodig dat de wand van de verbrandingskamer 
gekoeld wordt, om het warmteoverschot af te voeren. Nucleaire brandstof is met dit 
soort brandstof niet te vergelijken.
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8  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

Bij de  kernenergie komt energie vrij wanneer de kern van een zwaar atoom gespleten 
wordt, of als lichte atoomkernen samensmelten. Het eerste heet  kernsplijting en het 
tweede heet  kernfusie. De winning van de energie van de atoomkern verloopt dus 
op twee manieren. Bij de kernsplijting wordt de atoomkern gehalveerd door een 
neutron en komen er neutronen vrij uit de gespleten kern. Een deel daarvan draagt 
haar snelheidsenergie af aan bijvoorbeeld water of een andere stof. Deze snelheids-
energie wordt bij deze overdracht omgezet in warmte. De overige neutronen zorgen 
voor de splitsing van zware atomen. Het proces dat hierbij afl oopt noemen we 
kettingreactie. De omzetting verloopt gecontroleerd als er een constante hoeveel-
heid atomen wordt gesplitst. De kern van de reactor wordt op deze manier op een 
constante temperatuur gehouden.
Kernsplijting is alleen mogelijk met speciaal geprepareerd uranium of plutonium. 
Dit materiaal wordt als brandstofstaven of -kogels, ter grootte van een tennisbal, 
in het reactorvat geplaatst waarna het kernsplijtingsproces in gang wordt gezet. 
De warmte die hierbij vrijkomt, wordt door water, helium of vloeibaar natrium 
uit het reactorvat afgevoerd en uiteindelijk in een turbine in elektriciteit omgezet. 
De gebruikte brandstoffen zijn radioactieve materialen, waarvan de uitgezonden 
straling vanaf een bepaalde hoeveelheid schadelijk is voor de mens en elke andere 
vorm van leven.
De kernfusie verloopt momenteel alleen op laboratoriumschaal. De verwachting is 
dat het nog enige decennia zal duren, voordat deze techniek op grote schaal toe-
gepast kan worden in de energievoorziening.
De hier kort besproken principes worden gerealiseerd door omzetting van een 
brandstof. Hierbij komt warmte bij hoge temperatuur vrij, die vervolgens weer 
wordt omgezet in asarbeid en warmte bij lagere temperatuur, zie fi guur 1.6.

FIGUUR 1.6
 Omzetting van 
brandstof in warmte 
en arbeid

brandstof warmte
warmte

verbranding expansie arbeid

Dit is een heel gebruikelijke overgang van de brandstof naar een andere energie-
drager. Ze verloopt gefaseerd. Dat wil zeggen dat er eerst verbranding van een 
brandstof plaatsvindt en vervolgens de vrijkomende warmte gedeeltelijk in arbeid 
wordt omgezet. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. In een brandstofcel wordt 
namelijk waterstofgas direct omgezet in elektriciteit en warmte. De techniek van 
de brandstofcel staat op beperkte schaal ter beschikking, maar het duurt zeker nog 
enke le decennia voordat brandstofcellen op grotere schaal zullen worden toegepast.

 1.4  Distributie van energiedragers

Gas, elektriciteit en warmte worden vaak vanaf de energiebron naar de afnemers of 
gebruikers gedistribueerd. Hierbij overbrugt de energiedrager een zekere afstand. 
Vaak moet hij dan ook nog over een aantal afnemers worden verdeeld en eventueel 
geschikt worden gemaakt voor het gebruik. Het distributiesysteem, of de overbren-
ging, koppelt dus de energiebron met het proces dat de energie opneemt. Dit is dan 
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vaak weer het apparaat of werktuig dat een lastproces aandrijft. Bij dit transport 
verandert de energievorm niet. Wel treden er  transportverliezen op. Om deze te 
beperken, kiezen we bij voorkeur een systeem dat de laagste distributieverliezen 
oplevert. Een juiste onderlinge afstemming van de drie systemen, zoals die in fi guur 
1.3 (pagina 4) staan weer gegeven, is essentieel voor de goede werking van een 
werktuig of proces. Er wordt dan een optimaal resultaat geleverd.

 1.4.1  Distributie van mechanische energie
Bij een auto wordt de mechanische energie van de motorkrukas via de overbrenging 
naar de wielaandrijfassen gedistribueerd. De auto draagt zijn eigen energiebron, de 
motor, maar dient als voertuig voor de realisatie van een lastproces. Hij zorgt voor 
transport van personen en goederen en is dan een eindgebruiker van energie. De 
auto motor is de energiebron en tussen deze motor en de wielen zit het distributie-
systeem, zie fi guur 1.7. Het geheel van motor, distributie en wielen noemen we de 
 aandrijving van de auto.

1 motor
2 transmissie
3 verdeelbak
4 aandrijving vooras
5 aandrijving achteras

FIGUUR 1.7
De aa ndrijving van een auto  
(4-wielaandrijving)

1

4 2 3 5

Het systeem tussen de motor en de wielen bestaat uit de versnellingsbak, of trans-
missie en de aandrijfassen op de voor- en achterwielen. De versnellingsbak zorgt 
voor de aanpassing van het motortoerental, dus van de energiebron, aan het toe-
rental van de wielen. De meeste moder ne auto’s hebben tegenwoordig vijf versnel-
lingen vooruit en één versnelling achteruit. Bij een hoge constante snelheid is het 
motorvermogen nodig om de wrijving te overwinnen. Als de som van alle weer-
standskrachten gelijk is aan de aandrijfkracht kan de auto niet verder versnellen.

 1.4.2  D istributie van elektrische ener gie
Om elektriciteit te distribueren, gebruiken we een zeer uitgebreid hoog spanningsnet, 
zie fi guur 1.8. Een dergelijk net is over het gehele land aanwezig en verbindt de 
elektriciteitscentrales met de afnemers. Er zijn verschillende netten. Een 380 kV 
(380 000 volt) koppelnet, een 220 kV-net, een 150 kV-net en een 110 kV-net. Verder 
zijn er midden- en laagspanningsnetten.
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FIGUUR 1.8
 Het hoog-
spanningsnet 
van Nederland 
(bron Tennet)

elektriciteitscentrale

koppelnet

distributienet

Het  koppelnet verbindt de elektriciteitscentrales met elkaar zodat er altijd elektri-
citeit geleverd kan worden, ook als er een centrale buiten bedrijf is. Het doel van 
de distributie is bekend, maar waarom moet dat nu met verschillende spanningen 
gebeuren? Als elektrische energie over een afstand getransporteerd wordt, zijn de 
verliezen door de elektrische weerstand evenredig met de lengte van de leiding. Juist 
over grote afstanden, vaak afstanden van vele honderden kilometers, worden grote 
hoeveelheden elektrische energie getransporteerd. De verliezen die hierbij optreden 
worden groter naarmate de transportspanning lager is. Om dit transportverlies 
niet te groot te laten worden, wordt een hoge transportspanning gekozen. Het 
Nederlandse distributienet heeft een transportverlies dat lager is dan 5%. Het 380 
kV koppelnet maakt deel uit van een internationaal net. Op die manier is er import 
en export van elektriciteit mogelijk, hetgeen op redelijk grote schaal voorkomt. 
Naarmate de distributie steeds dichter bij het afneempunt komt, wordt de span-
ning naar een lager niveau getransformeerd. De meeste afnemers zijn aangesloten 
op het laagspannings distributienet, dus wordt de spanning van hoogspanning naar 
laagspanning getransformeerd.
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 1.4.3  Distributie van warmte en koude
Kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen en ook woonhuizen zijn voorzien van 
een centraal verwarmingssysteem (cv-systeem) en sommige ook van een luchtbe-
handelingssysteem, vaak airconditioning genoemd, en van een koelsysteem. Als het 
buiten koud is, wil de gebruiker van het gebouw graag een zo aangenaam mogelijke 
temperatuur in het gebouw hebben. In de zomer, als het buiten warm is, wil hij het 
juist graag enkele graden koeler hebben dan buiten.

Als we nu eens uitgaan van het systeem voor de  centrale warmtevoorziening in een 
gebouw, dan levert de ketel warm water voor de benodigde warmte. Dit warme 
water wordt via een leidingnet naar de te verwarmen ruimtes getransporteerd en 
staat daar zijn warmte af aan de radiatoren. Die geven deze warmte dan weer af 
aan de lucht van deze te verwarmen ruimte. Het leidingnet, zie fi guur 1.9, bestaat 
uit stalen pijpen. De aanvoerleiding transporteert het verwarmde ketelwater naar 
de radiatoren. In de radiatoren koelt dit water af en stroomt via de retourleiding 
te rug naar de ketel. Het net heeft diverse appendages en er zit ten minste één pomp 
in. Verder vangt een expansievat de uitzetting van het water op, omdat dit water 
uitzet bij stijging van de temperatuur. De pomp zorgt voor de watercirculatie in 
het totale systeem.

5

6

4
1

2

3

2 2

 1 pomp  
 2 ontluchtingen
 3 radiator
 4 ketel
 5 expansievat
 6 drukbeveiliging

FIGUUR 1.9  Het leidingstelsel van een eenvoudig  cv-systeem
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12  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

 1.4.4  Transport verliezen
In alle distributiesystemen treden er verliezen op ten gevolge van wrijvingsarbeid, 
warmteverlies en transformatie van energie. Deze verliezen noemt men vaak  energie-
verliezen. Het is echter juister om te spreken over het verlies aan bruikbare energie, 
omdat er volgens de 1e hoofdwet geen energie verloren gaat. Wrijvingsverliezen zijn 
ook niet altijd als een volledig verlies aan bruikbare energie op te vatten. Ne men we 
bijvoorbeeld de wrijvingsverliezen in een verwarmingssysteem. De wrijvingsarbeid 
in het leidingnet treedt op bij de temperatuur van het verwarmingswater en wordt 
omgezet in warmte. Deze warmte wordt toegevoegd aan de warmte van dit water. 
Wrijvingsverliezen mogen dus worden opgeteld bij de verwarmingscapaciteit. In 
dit geval is dus het wrijvingsverlies geen verlies. De hoeveelheid energie die wordt 
toegevoegd is echter zo gering dat dit effect verwaarloosbaar is.

Voor een cv-systeem van een woonhuis is het 
benodigde pompvermogen circa 100 watt. Het 
gevraagde installatievermogen is bijvoorbeeld 

10 kW. De benodigde transportenergie 
bedraagt in dit geval dus 1% van het geleverde 
vermogen.

Bij uitgebreide energiedistributiesystemen worden de verliezen vaak groter dan 1% 
van het totaal getransporteerde vermogen. We moeten dan een goede afweging 
maken op welke wijze de energie wordt gedistribueerd. Bij de distributie van ener-
giedragers kan dit bijvoorbeeld op grond van het transportverliespercentage van 
het gedistribueerde vermogen gebeuren. Bij transportwerktuigen is het gebruikelijk 
om de benodigde transportenergie per ton vervoerde massa goed te hanteren. Daar-
naast speelt de afweging van de kosten van het transportsysteem een belangrijke 
rol. 

 1.5 Lastprocessen

De eindgebruiker van de energie noemen we het  lastproces. Door deze functie wordt 
de gewenste behoefte, bijvoorbeeld de verwarming van een vertrek of het vervoer 
van goederen gerealiseerd. De energievormen die het lastproces kenmerken zijn in 
tabel 1.1 samengevat.

TABEL 1.1  Energiefuncties van lastprocessen

 Energiefunctie Lastproces (werktuig of installatie)

ruimteverwarming cv-installatie of kachel

ruimtekoeling koude-installatie, koelkast

bewegingsenergie transportmiddel

potentiële energie transportmiddel (hefwerktuig)

elektrische energie elektromotor, elektrische apparatuur, verlichting
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Deze tabel kan nog met legio voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden uit-
gebreid. Elk proces of werktuig heeft zijn eigen kenmerken. Een belangrijk kenmerk 
van het werktuig of proces is de lastkarakteristiek. In de volgende paragrafen ana-
lyseren we de lastkarakteristiek van een auto en een pomp.

 1.5.1   Lastkarakteristiek van een rijdende auto
Een auto ondervindt tijdens het rijden meerdere wrijvingskrachten. Zo lang deze 
wrijvingskrachten kleiner zijn dan de kracht die door de motor via de overbrenging 
aan de wielen wordt geleverd, kan de auto versnellen. Als de auto zijn maximale 
snelheid bereikt, dan zijn de wrijvingskrachten en de aandrijfkracht op de wielen 
aan elkaar gelijk. Als deze auto ook nog tegen een helling oprijdt, komt er ook nog 
een kracht langs de helling bij. De maximale snelheid hangt af van de grootte en 
de massa van de auto en het motorvermogen. Als we uitgaan van een auto die met 
een constante snelheid een helling oprijdt, zie fi  guur 1.10, dan bepalen de volgende 
krachten de benodigde aandrijfkracht:
● de zwaartekracht Fz;
● de rolwrijving tussen de wielen en het wegdek Fwr;
● de lagerwrijving van de overbrenging Fwl; en
● de luchtweerstand, of aërodynamische wrijving Fwa.

De hier genoemde krachten lichten we hierna toe.

FIGUUR 1.10
 Krachten diagram 
van een auto bij 
een constante 
rij snelheid

u

Fwa

Fz a

Fwl
2

Fwl
2

FN
2

FN
2

Fwr
2

Fwr
2

g

Zwaartekracht
De zwaartekracht Fz werkt op elk voorwerp op aarde en is verticaal naar beneden 
gericht. Als een auto met een massa m een helling oprijdt, willen we weten hoe 
groot de sleepkracht langs de helling naar boven en hoe groot de normaalkracht 
FN loodrecht op de helling is. Deze krachten bepalen mede de benodigde trekkracht 
aan de wielen. Om deze krachten te bepalen, ontbinden we de zwaartekracht in een 
krachtvector langs de helling:

 Fa = Fz ◊ sin a = m ◊ g ◊ sin a  (1.1)

en een krachtvector, de normaalkracht FN, loodrecht op de helling:

F N = Fz ◊ cos a = m ◊ g ◊ cos a (1.2)
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14  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

Rolwrijving
De  rolwrijving ontstaat doordat de band en de ondergrond tijdens het rijden vervor-
men. Naarmate de vervorming toeneemt, wordt de wrijvingscoëffi ciënt fwr groter. 
De wrijvingscoëffi ciënt tussen de autobanden en de ondergrond is afhankelijk van 
de juiste bandenspanning, het materiaal van de band, de constructie van de band 
en de ondergrond. Het volgende overzicht geeft een paar richtwaardes van deze 
wrijvingscoëffi ciënt.

asfalt: fwr = 0,013 keienweg: fwr = 0,020

beton: fwr = 0,015 los zand: fwr > 0,150

Verder is de rolwrijvingscoëffi ciënt fwr van autobanden ook afhankelijk van de 
snelheid.

De wrijvingskracht volgt uit:

Fwr = fwr(v) ◊ FN = fwr(v) ◊ m ◊ g ◊ cos a (1.3)

In fi guur 1.11 staat de  rolwrijvingscoëffi ciënt voor radiaalbanden uitgezet tegen 
de rijsnelheid.

FIGUUR 1.11 
Rolwrijving 
afhankelijk van het 
type band en de 
rijsnelheid
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 Lagerwrijving
Voor de lagering van assen en de wiellagering worden wentellagers gebruikt. De 
wrijvingscoëffi ciënt van deze lagers is zeer laag fwl ~ 0,001. De lagers zijn afge-
schermd tegen stof- en vuilinwerking om de slijtage ervan te beperken. Ze hebben 
dan ook een lange levensduur. De wrijvingskracht volgt uit:

Fwl = fwl ◊ FN = fwl ◊ m ◊ g ◊ cos a  (1.4)
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 Luchtweerstand of aërodynamische  wrijving
De auto ondervindt bij het rijden een aërodynamische weerstandskracht Fwa. Deze 
kracht neemt toe als de rijsnelheid toeneemt. Het lijkt erop alsof de lucht met de 
snelheid v om de auto stroomt. In werkelijkheid rijdt de auto met de snelheid v 
door de stilstaande lucht. Er zijn twee oorzaken aan te geven voor het ontstaan van 
deze weerstand. Ten eerste doordat de luchtmoleculen in botsing met de auto ko-
men en daardoor van richting veranderen. De weerstand ontstaat door de energie-
uitwisseling tussen de rijdende auto en de lucht en is evenredig met v2. We noemen 
dit de vormweerstand. Ten tweede doordat de lucht langs het oppervlak van de 
auto stroomt, luchtmoleculen kleven als het ware vast aan de carrosserie. Dit is de 
visceuze wrijvingsweerstand. De grootte van deze weerstand hangt af van de visceuze 
schuifspanningen tussen de lucht en de buitenkant van de carrosserie en is even-
redig met de snelheid v. De totale wrijvingskracht wordt berekend door deze beide 
effecten in één vergelijking onder te brengen.

De aërodynamische wrijving is 

Fwa = 1
2
--- ◊ cw ◊ A ◊ rlucht ◊ v

2  (1.5)

waarin:
rlucht =  de dichtheid van lucht [kg/m3];
A  =  het frontale oppervlak van de auto [m2];
cw  =  de  weerstandscoëffi ciënt [-];
v  =  de rijsnelheid [m/s].

Het frontale oppervlak A van de auto is het maximale doorsnijdings opper vlak dat 
loodrecht op de rijrichting van de auto staat. Daarom ondervindt een grote auto 
meer weerstand dan een kleine auto. De waarde van cw bepaalt men experimenteel 
in een windtunnel. Hiertoe plaatst men een model van de auto in een windtunnel 
en laat er dan lucht met een bepaalde snelheid langs stromen. Men meet de stro-
mingskracht Fwa die het model ondervindt en berekent vervolgens de waarde van cw.
Moderne personenauto’s hebben cw-waardes tussen 0,3 en 0,35, zie fi guur 1.12.

Krachten tijdens het rijden
De auto ondervindt nu de totale weerstandskracht (zie ook fi guur 1.10):

Fw = Fwl + Fwr + Fwa  (1.6)

Fw =  +  cw  A  lucht  v2fwl fwr + v FN
1
2
---

 (1.7)

Verder is er nog de ontbondene van de zwaartekracht Fz langs de helling volgens 
vergelijking (1.1). De totale trekkracht aan de wielen wordt nu, na substitutie van 
vergelijking (1.2) in FN:

Fw =  m  g  cos  +  cw  A  lucht  v2 + m  g sin fwl fwr + v 1
2
---

 
(1.8)
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16  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

FIGUUR 1.12
 Weerstands-
coëffi ciënt van 
verschillende 
auto’s
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In de grafi ek van het lastproces volgens vergelijking (1.8), zie fi guur 1.13, is de totale 
trekkracht F uitgezet tegen de rijsnelheid bij hellingshoeken tussen 0% en 100%. 
De lijn bij een hoek van 0% is een vlakke parabool. Deze geeft alleen de wrijvings-
component van de lastkarakteristiek weer. Bij een groter wordende hellingshoek 
wordt de invloed van deze hellingshoek op de trekkracht steeds groter. De hyper-
bolen in de grafi ek zijn lijnen van constant vermogen. De dikke grafi eklijnen stellen 
de motorkarakteristiek voor bij de verschillende versnellingen. Het snijpunt van 
de lastkarakteristiek met de motorkarakteristiek in een bepaalde versnelling is het 
bedrijfs punt van de auto. De rijsnelheid kan niet meer verder toenemen, daar de 
auto geen extra trekkracht meer kan leveren. Er moet naar een hogere versnelling 
worden overgeschakeld.

De aandrijfas van een auto voert een roterende beweging uit. In het geval waarin 
roterende bewegingen met elkaar worden gekoppeld, is het gebruikelijk om de snel-
heid v op de horizontale as te vervangen door de hoeksnelheid w of het toerental n.
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FIGUUR 1.13 
 Lastkarakteristiek 
van een auto met 
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De kracht F op de verticale as vervangen we dan door koppel T. Bij de auto uit het 
voorgaande voorbeeld met een straal R van de wielen wordt dit dan:

 = v
R
----

  (1.9)

T = Fw ◊ R  (1.10)

 
 Voorbeeld 1.1

Een personenauto met een massa m = 1200 kg rijdt over een asfaltstraat met een hel-
lingshoek a = 5∞. De rijsnelheid v = 108 km/uur, de wrijvingscoëffi ciënt voor de rol-
weerstand fwr = 0,016, de wrijvingscoëffi ciënt voor de wiellagers fwl = 0,002. De auto 
is goed gestroomlijnd met een weerstandscoëffi ciënt cw = 0,32. Het frontale opper-
vlak A = 2 m2 en de dichtheid van de lucht rlucht  is op dat ogenblik 1,2 kg/m3. Er 
wordt nu gevraagd de benodigde trekkracht aan de wielen en het benodigde aandrijf-
vermogen te berekenen als de auto de helling oprijdt.

Oplossing:
We gebruiken als uitgangspunt voor de berekening de vergelijking (1.8) en de verge-
lijking voor het vermogen P = Fw ◊ v. De totale trekkracht wordt in dit geval:

Fw  =  Fa + Fw + Fwa

   = m ◊ g ◊ sin a + (fwl + fwr) ◊ m ◊ g ◊ cos a + 1
2
----------  ◊ cw ◊ A ◊ r lucht ◊ v

2 

 Fa  = 1200 ◊ 9,81 ◊ sin 5∞ = 1026 N 

 Fwl  = 1200 ◊ 9,81 ◊ cos 5∞ ◊ 0,002 = 23,5 N 

 Fwr  = 1200 ◊ 9,81 ◊ cos 5∞ ◊ 0,016 = 187,6 N 

 Fwa  = 2
----------  ◊ 1,2 ◊ 2 ◊ 0,32 ◊  108

3,6

2

   
= 345,6 N 
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18  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

Ingevuld:

 Fw  = 1026 + 187,6 + 23,5 + 345,6 = 1582,7 N 

De motor levert op dat moment:

 P  = 1582,7 ◊ 
 
 108

3,6     
= 47 481 W 

 1.5.2  Stromingsweerstanden
De weerstand die optreedt bij de stroming van een vloeistof of gas is evenredig met 
het kwadraat van de stroomsnelheid. Het doet er niet toe of de vloeistof of het gas 
door een leidingsysteem stroomt of langs een lichaam. Bij leidingsystemen noemen 
we de stromingsweerstand de drukval, of het drukverlies Dpwr. Het drukverlies 
bij de omstroming van lichamen uit zich als een druk- of wrijvingskracht die op 
het lichaam wordt uitgeoefend. De weerstand is afhankelijk van de vorm van het 
omstroomde lichaam, of van de diameter en de ruwheid van een leiding. Verder 
zitten er in een leiding ook nog bochten of andere plaatselijke weerstanden. Deze 
invloed geven we aan met de weerstandscoëffi ciënt z. De totale weerstand van het 
leidingsysteem, of de weerstand die een omstroomd lichaam ondervindt, drukken 
we uit in de volgende vergelijking:

Dpwr = 1
2
---  ◊ z ◊ r ◊ v2  (1.11)

Bij snelheden v > 0 is dit de rechtse tak van een parabool. De waarde van z bepaalt 
uiteindelijk de steilheid van de parabool. De lastkarakteristiek van de stromings-
weerstand staat uitgezet in het diagram van fi guur 1.14. Bij leidingsystemen noe men 
we dit de leidingkarakteristiek. Het is gebruikelijk om bij de weerstandsverliezen 
in leidingen en kanalen de grootheid druk of drukverlies Dpwr uit te zetten tegen 
de volumestroom FV in m3/s of m3/uur.

FIGUUR 1.14
 Weerstands-
karakteristiek van 
een leidingsysteem
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Om de stroming in een leidingsysteem in stand te houden, gebruiken we vaak een 
pomp, een compressor of een ventilator. Bij een omstroomd lichaam kunnen we 
denken aan een rijdend voertuig, bijvoorbeeld de rijdende auto van de vorige pa-
ragraaf. Andere voorbeelden zijn gebouwen, reclameborden en ander voorwerpen, 
die blootgesteld staan aan de wind en dus een windkracht ondervinden. Laten we 
aannemen dat de weerstandskarakteristiek van fi guur 1.14 de leiding karakteristiek 
van de waterstroming in een cv-systeem is. Als we dan de pompkarakteristiek 
(energiebronkarakteristiek) in dezelfde fi guur tekenen, dan snijden deze karakteris-
tiek en de lastkarakteristiek elkaar in het bedrijfspunt B. Dit is het punt waarbij er 
sprake is van een stabiele bedrijfstoestand. We kunnen nu het drukverlies Dpwr in 
het systeem en de volumestroom FV uit de grafi ek afl ezen.

 1.6  Energieketens en energiefuncties

In voorgaande paragrafen hebben we inzicht gekregen in enkele wezenlijke functies 
van  energieketens. Grofweg zijn dit de energiedragers, het transport en de distribu-
tie van energiedragers en het eindgebruik waarin de energiedragers uiteindelijk hun 
eindbestemmingen krijgen. In paragraaf 1.6.1 gaan we nader in op de energieketen 
en in paragraaf 1.6.2 op het begrip energiefuncties. 

 1.6.1 Energieketens
Tussen de primaire energiebron en de eindgebruiker liggen meestal meerdere scha-
kels, waarin de energiedrager een bewerking ondergaat. Deze schakels vormen de 
energieketen. In deze keten onderscheiden we grofweg de winning, de opwerking, 
het transport, de opslag, de transformatie en het eindgebruik van de energiedrager. 
Het schema van fi guur 1.15 stelt de keten voor van de winning van aardgas tot het 
huishoudelijk eindverbruik van elektriciteit.

M

aardgas

com-
pressor

transport elektriciteits-
centrale

hoogspannings-
distributie

trafo midden-/laag-
spanning

ver-
lichtingp1

FIGUUR 1.15 
Energieketen van primaire energie drager aardgas tot aan het huishou delijk elektrisch eindverbruik
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In tabel 1.2 staan enkele voorbeelden van energieketens vanaf de winning van de 
energiedrager tot aan het elektrische eindverbruik. Hieruit blijkt dat energieketens 
uit een verschillend aantal schakels bestaan en ook verschillend van lengte zijn.

TABEL 1.2  Vergelijking van energieketens van solaire, duurzame energiedragers en fossiele energiedragers

Primaire 
energie-
drager

Winning Opwerking Transport Transfor-
matie

Transport 
hoog-
spanning

Transport 
midden-
spanning

Transport 
laag-
spanning

zonlicht – – – zonnecel-
fotovol-
taïsch

– – ✔ 

wind – – – wind-
turbine

– ✔ ✔ 

bio-
massa

verbouw, 
oogst

biobrand-
stofberei-
ding

✔ elektri-
citeits-
centrale

✔ ✔ ✔ 

aardgas winning-
uit aard-
gasveld 

compressie ✔ elektri-
citeits-
centrale

✔ ✔ ✔ 

aardolie winning-
uitolie-
veld

zeetrans-
porten raf-
fi nage 

✔ elektri-
citeits-
centrale

✔ ✔ ✔ 

atoom-
energie

uranium-
winning

transport 
en raffi -
nage, trans-
port en 
brandstof-
bereiding

✔ elektri-
citeits-
centrale

✔ ✔ ✔ 

In de tabel is een vergelijking gemaakt tussen energiedragers die direct zijn te her-
leiden tot de invloed van de zonne-energie, ook wel duurzame energiedragers ge-
noemd en de fossiele energiedragers, dit is te zien in  het overzicht van fi guur 1.2. 
Het is goed mogelijk dat er in enkele gevallen nog extra transportstappen optreden. 
Ook zal er bij grootschalige opwekking van windenergie in offshore windcentrales 
een extra transformatie naar het hoogspanningsniveau van het transportnet moeten 
plaatsvinden. 
Een ander aspect, dat uit deze tabel niet direct kan worden opgemaakt, is het feit dat 
enkele energieketens ook afvalstoffen produceren, die in het milieu terecht komen. 
Dit geldt voor het ontstaan van as uit verbrandingsprocessen en het nucleaire afval 
in de verschillende schakels van het proces van winning, opwerking en verbruik in 
de elektriciteitscentrale.
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In elke schakel treden verliezen op aan bruikbare energie, ook wel exergie genoemd. 
Om aardgas te winnen moeten stromingsverliezen worden overwonnen, in de ketel 
treden grote exergieverliezen op en bij de omzetting van stoom in elektriciteit ook 
nog eens. In paragraaf 1.4.2 is ook nog aandacht besteed aan de distributieverlie-
zen, deze moeten dus ook mee worden gerekend als verliezen in de keten.
Bij de nadere analyse van de verschillende ketens krijgen we inzicht in het totale 
conversierendement, dat wil zeggen dat dit rendement de verhouding weergeeft 
tussen nuttige eindenergie en totale energie-inzet. 

 1.6.2  Energiefuncties
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat aan het einde van de energieketen de 
elektrische energie gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een huishoudelijke of industri-
ele toepassing. Een aantal algemene voorbeelden van toepassingen zijn aandrijving 
en voeding van (huishoudelijke) apparaten, verlichting, verwarming, koken, drogen 
enzovoort. Het eindgebruik voor een bepaalde toepassing beschouwen we als een 
energiefunctie.
In tabel 1.2 hebben we gezien, dat de energiefunctie ‘verlichting’ door verschillende 
ketens vanuit verschillende energiebronnen kan worden gerealiseerd. Er zijn ketens 
met veel schakels en ketens met weinig schakels. De lengte van de keten wordt niet 
bepaald door het aantal schakels, maar het aantal schakels en de lengte daarvan 
zijn wel bepalend voor het ketenrendement.
Om te laten zien, dat energiefuncties op verschillende manieren gerealiseerd kunnen 
worden, gebruiken we als voorbeeld een woonhuis, waarin meerdere energiefunc-
ties vervuld moeten worden.

  Voorbeeld 1.2 
 Een vrijstaande nieuwbouwwoning, die gebouwd is volgens de bouwvoorschriften 
van het jaar 2000, voldoet aan de energieprestatie normering (EPN) volgens NEN 
5128. (Vanaf 2012 geldt de berekeningsmethode volgens NEN 7120. Bij het verschij-
nen van dit boek geldt nog de bestaande berekening volgens NEN 5128.) Deze wo-
ning heeft een energieprestatie coëffi ciënt, EPC = 1. De bouwkundige en installatie-
technische specifi caties van deze woning zijn:
• geveloriëntatie noord–zuid, oriëntatie van woonkamer en slaapkamers op het 

zuiden;
• warmteweerstand vloer- en gevelisolatie Rc= 3 m2◊ K/W;
• warmteweerstand dak Rc= 3 m2◊ K/W;
• warmteweerstand beglazing Rc= 0,6 m2◊ K/W;
• tochtdichtheid en een goede natuurlijke lichtinval;
• laagtemperatuur, centraal verwarmingssysteem(vloerverwarming);
• HR-combiketel (HR-107);
• zonneboiler (2,8 m2);
• mechanische afzuiging; ventilator met gelijkstroommotor;
• het gebruiksoppervlak bedraagt 194,4 m2 en het verliesoppervlak (muren, ramen, 

deuren, dak en vloer) bedraagt 315,4 m2. 
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De belangrijkste energiefuncties zijn in tabel 1.3 opgenomen met daarbij de hoeveel-
heid primair energiegebruik vermeld, uitgedrukt in megajoule per jaar ( 1 MJ = 106 
joule). Het jaarverbruik van deze woning met een EPC = 1 bedraagt 85 564 MJ/jaar, te-
ruggerekend naar primaire energiedragers. De berekening is uitgevoerd met een reken-
programma van de Agentschap NL (voorheen SenterNovem). 

TABEL 1.3 

Energiefunctie Verbruik in
[MJ/jaar]

Omvormer Energiedrager

verwarming

warm tapwater

verlichting

ventilatie (afzuiging)

hulpenergie

43 429

22 305

10 966

 4 306

 4 558

hr-combiketel

hr-combiketel

lampen

elektromotor

diverse apparaten

aardgas

aardgas

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit

totaal 85 564
fossiele 
brandstof

  Voorbeeld 1.3 
We gaan nu uit van dezelfde woning. De energiefuncties blijven ook gelijk, want we 
willen geen verlies van comfort hebben. De energiefuncties centraal verwarmen en 
warm water worden nu met een elektrisch aangedreven compressie warmtepomp 
gerealiseerd, waarbij het warm water voor keukengebruik, douchen of bad in een 
voorraadvat (boiler) elektrisch wordt naverwarmd. Voor de werking van de warmte-
pomp verwijzen we naar hoofdstuk 8 van dit boek. De warmtepomp benut de pri-
maire energie veel beter dan een HR-combiketel. Het huis wordt ook nog beter geïso-
leerd:
• vloer en gevel Rc= 4 m2◊ K/W; 
• dak Rc= 4,5 m2◊ K/W; 
• beglazing Rc= 1,1 m2◊ K/W;
• warmteweerstand buitendeuren Rc= 0,5 m2◊ K/W.

Ook wordt er nu warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen. Met goede appara-
tuur kan deze voor 90% weer worden toegevoerd aan de toegevoerde verse buiten-
lucht. Deze verse buitenlucht wordt door een wtw-unit (wtw = warmteterugwinning) 
geleid en  behoeft dan  nauwelijks naverwarmd te worden. Er is wel een extra ventila-
tor nodig. De toegepaste ventilatoren zijn uitgerust met energiezuinige elektrische 
gelijkstroommotoren.  De uitkomsten voor het primaire energiegebruik van voor-
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gaande tabel worden in deze situatie lager, zie tabel 1.4. Verder worden er op het dak 
nog 10 m2 zonnecellen geïnstalleerd, om een deel van de elektrische energie zelf op te 
wekken.

TABEL 1.4 

Energiefunctie Verbruik in
[MJ/jaar]

Omvormer Energiedrager

verwarming + 
ventilatie

warm tapwater

ventilatie
(alleen aandrijving)

verlichting
hulpenergie
pv-systeem

  9 690

 25 492

  7 537

 10 966
  1 974
− 8 265

warmtepomp
wtw-unit

warmtepomp + 
el-verwarming

elektromotoren

lampen
diversen
zonnecellen

elektriciteit
elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit
elektriciteit
elektriciteit

totaal  47 393
fossiele 
brandstof

Door de energiefuncties op een andere manier te realiseren wordt de EPC = 0,56.  Wel 
moet er € 24.000,– meer worden geïnvesteerd in isolatie en installatie van de woning.

  Voorbeeld 1.4
De woonhuisinstallaties in de 21-ste eeuw
Omdat de milieueisen strenger worden (reductie CO2- en NOx-uitstoot) zal de toe-
passing van nu nog alternatieve installaties gemeengoed gaan worden. Een verdere 
individualisering van de maatschappij kan leiden tot de vraag naar installaties waar-
mee men zelf energie kan opwekken. Tevens zal de vraag naar comfort toenemen 
waardoor ondermeer behoefte kan ontstaan aan koeling in woningen. In fi guur 1.16 
is een installatie weergegeven die aan die eisen kan voldoen. Met deze installatie is 
het mogelijk om energie op te wekken; naast elektriciteit ook warmte en koude. De 
koeling zorgt voor een comfortabel thermisch binnenklimaat tijdens warme zomer-
dagen

Uitgangspunt bij het ontwerpen van deze installatie is een geringe milieubelasting bij 
verwezenlijking van het gewenste binnenklimaat. De energiebehoeften liggen vast. 
Door het gebruik van duurzame energiebronnen en zo hoog mogelijke rendementen 
van de installaties is de milieubelasting te minimaliseren.
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FIGUUR 1.16 
Een mogelijke 
woning installatie 
in de 21ste eeuw

zonnecellen
zonnecollector

mini-WKK

warmtepomp/
koelmachine

pompen

voorraadvataccu

ondergrondse
warmte-/koudeopslag

vloerverwarming/koeling

Elektriciteit
De opwekking van elektriciteit vindt zoveel mogelijk met zonnecellen plaats. Als er 
meer aanbod is van dan vraag naar elektriciteit wordt het overschot opgeslagen in 
accu’s. Wanneer de accu’s vol zijn is het zelfs mogelijk om elektriciteit aan het elektri-
citeitsnet te leveren. Als de accu’s leeg zijn en de zonnecellen geen elektriciteit kunnen 
leveren, kan een miniwarmtekrachtcentrale worden ingezet, zie hoofdstuk 9. In deze 
centrale wordt door verbranding van een brandstof elektriciteit opgewekt. In hoofd-
stuk 2 wordt de verbranding behandeld. De brandstof kan waterstof zijn die door 
elektrolyse van water verkregen kan worden. De elektriciteit die nodig is voor de 
elektrolyse wordt opgewekt door de zonnecellen. De brandstof wordt verbrand in 
een verbrandingsmotor (hoofdstuk 4) of in een gasturbine (hoofdstuk 5).

Warmte
De miniwarmtekrachtcentrale levert behalve elektriciteit ook warmte. Daarnaast 
wordt  warmte opgewekt met behulp van zonnecollectoren. Als het warmteaanbod 
hoger is dan de vraag naar warmte, wordt er warmte opgeslagen in de bodem. Warm 
water afkomstig van de miniwarmtekrachtcentrale en/of zonnecollectoren wordt via 
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een pomp (hoofdstuk 7) naar een warmtewisselaar gevoerd, die in de tuin van de 
woning geplaatst is. Een elektrisch aangedreven warmtepomp (hoofdstuk 8, §8.4.2) 
kan vervolgens deze warmte weer aan de grond onttrekken.
Het verwarmen van de woning vindt plaats door middel van vloer- en wandverwar-
ming.

Koude
De warmtepomp kan in de zomer functioneren als koelmachine (hoofdstuk 8). De 
vloeren en wanden worden dan gekoeld. De onttrokken warmte wordt vervolgens 
naar de warmteopslag in de grond gevoerd. Het transport van koude en warmte 
vindt plaats met behulp van de energiedrager water. Het water wordt door een lei-
dingstelsel door middel van transportpompen naar de verschillende apparaten ge-
voerd. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 8 (§8.5) voor het transport van gekoeld water 
van de koelmachine naar de ruimten van de woning. Naast het benutten van zonne-
warmte kan in de zomer warmte onttrokken worden uit de ventilatielucht die daar-
door gekoeld wordt. In de winter is gekoeld water te verkrijgen met de ventilatie-
lucht. De warmte en koude kunnen weer opgeslagen worden. Het transport van de 
ventilatielucht gebeurt met ventilatoren (hoofdstuk 7, §7.9).

De bovenstaande installatie kan in haar eigen energiebehoefte voorzien door gebruik 
te maken van elektriciteit-, warmte- en koudeopslag. Maar ook de omzettingen in 
verschillende energiedragers speelt een belangrijke rol. Zo is het mogelijk om elektri-
citeit, warmte en koude in elkaar om te zetten. In de installatie wordt zonnewarmte 
(de warmtebron) gebruikt om met behulp van zonnecellen en zonnecollectoren elek-
triciteit en warmte te produceren, die voor een deel weer zijn om te zetten in koude.

  Voorbeeld 1.5 
Het duurzame bedrijventerrein aan de rand van de stad
De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen. Veel bestaande 
bedrijfsterreinen worden gerenoveerd om ze aantrekkelijk te houden of te maken 
voor ondernemers. Vaak zijn deze terreinen gesitueerd in de stad waardoor er proble-
men zijn met betrekking tot de toevoer van grondstoffen en de afvoer van afval. De 
overheid ziet in dat een duurzaam terrein ontwikkeld kan worden als de energievoor-
ziening en energiebehoeften op elkaar worden afgestemd.

Een optie is een zodanige verwerking van afval dat er energie mee wordt opgewekt. 
Afval, bijvoorbeeld gft-afval, wordt in een stoominstallatie (hoofdstuk 5) verbrand, 
waarbij zowel elektriciteit als warmte wordt geproduceerd (hoofdstuk 10). De 
warmte kan benut worden voor warmtevragende bedrijfsprocessen, maar kan ook 
met behulp van een absorptiekoelmachine (hoofdstuk 8) gebruikt worden voor koe-
ling. De verbranding vindt plaats in een stoomketel (hoofdstuk 3). Afhankelijk van 
de samenstelling van de brandstof is er meer of minder verbrandingslucht nodig 
(hoofdstuk 2). In fi guur 1.17 schema is een mogelijke opzet getekend.

Een verdere reductie van het primaire energiegebruik wordt bereikt, indien elektrici-
teit en warmte in de woning zelf worden opgewekt, bijvoorbeeld met een mini warm-
tekrachteenheid op basis van een brandstofcel. In hoofdstuk 9 wordt de werking van 
het warmtekrachtprincipe uiteengezet. Als deze warmtekrachteenheid ook nog de
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FIGUUR 1.17 
Het duurzame 
bedrijventerrein

gebouw met
stoominstallatie

gebouw met
koudeabsorptie-
koelmachine

koeltoren

bedrijfsgebouw
kantoorgebouw

elektriciteit

warmtepomp van stroom voorziet, behoeft de woning alleen nog maar op het aard-
gasnet te worden aangesloten. Uit voorgaande voorbeelden blijkt dat energiefuncties 
op verschillende manieren kunnen worden gerealiseerd en dat afhankelijk van de 
keuze tussen de opzet volgens voorbeeld 1.2, respectievelijk voorbeeld 1.3 dit tot een 
besparing op het primaire energiegebruik leidt. 

 1.7  Conversie van energiedragers

Paragraaf 1.1 gaat over de gangbare energiedragers en conversietechnieken waar-
mee deze energiedragers om te zetten zijn in arbeid en warmte. Het gaat om de 
transformatie naar bruikbare vormen van energie. Andere conversietechnieken van 
energiedragers naar grondstoffen of halffabricaten voor de productie van kunst-
stoffen, industriële gassen of kunstmest, blijven in de context van dit boek buiten 
beschouwing. De energiedragers in fi guur 1.2 worden onderverdeeld in fossiele 
energiebronnen, nucleaire energiebronnen en duurzame energiebronnen. Ze zijn 
namelijk totaal verschillend.
Het eerste verschil heeft te maken met de oorsprong van de bron.
● Fossiele energiedragers zijn de koolstof- of koolwaterstofhoudende brandstof-

fen, zoals: kolen, aardolie en aardgas. Het zijn delfstoffen die in mijnen door 
afgra ving of vanuit olie- en gasbronnen worden gewonnen.
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● Nucleaire energiedrager is uraan dat in de aardkorst voorkomt en als erts wordt 
afgegraven. Uraan-235, dat splijtbaar is, en uraan-238, dat niet splijtbaar is ko-
men in hetzelfde erts voor.

De fossiele brandstofvoorraden zijn in aardperioden van enkele honderd miljoenen 
jaren gevormd en worden in een relatief korte periode van enkele eeuwen verbruikt. 
Het verbruik steeg sterk in de laatste decennia en zal in de toekomstige decennia 
nog sterker stijgen door een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart.

● Duurzame energiebronnen zijn: zonne-energie, windenergie, waterkracht, bio-
massa en geothermische energie.

Deze energiebronnen zijn in principe permanent beschikbaar, of hernieuwbaar zo-
als biomassa, en raken niet op. Vooralsnog worden deze bronnen op beperkte schaal 
gebruikt en is er nog veel ontwikkeling nodig om de energieconversie tegen een 
lagere kostprijs te laten plaatsvinden. Ook zoekt men naar effi ciënte methoden om 
de opgewekte elektriciteit of warmte voor langere perioden op te slaan.

Een tweede verschil heeft te maken met de milieubelastende afvalstoffen die een 
gevolg zijn van de conversie van de energiedrager. Bij de verbranding van koolstof-
houdende en koolwaterstofhoudende brandstoffen ontstaat koolstofdioxide, een 
belangrijk broeikasgas. De hoeveelheid die hierbij ontstaat hangt af van de brand-
stofsamenstelling. De koolstofdioxide, die is ontstaan door verbranding van fossiele 
brandstoffen, kan niet meer worden teruggevormd tot nieuwe fossiele brandstof. 
Hierdoor stijgt het gehalte van koolstofdioxide in de atmosfeer geleidelijk.
Bij de verbranding van biomassa ontstaat ook koolstofdioxide, maar door het 
nieuw aanplanten van bomen of het verbouwen van energierijke landbouwgewas-
sen kan deze vrijkomende emissie in relatief korte tijd, namelijk enkele jaren tot 
enkele decennia, weer als koolwaterstofverbinding gebonden worden in de vorm 
van biomassa. Er is sprake van een korte CO2-kringloop, omdat de koolstof in de 
biomassa gedurende enkele jaren via fotosynthese gevormd is. Daar de vorming van 
fossiele brandstoffen lang geleden plaatsvond, is er in dit geval geen sprake van een 
korte CO2-kringloop.

Energieconversie door kernsplijting in een kernreactor veroorzaakt geen koolstof-
dioxide. Maar de opslag van de afvalstoffen, zoals het laag-, middel- en hoogactief 
radioactief afval, uit de brandstofcyclus is problematisch en tot nu toe niet voor de 
lange termijn op een bevredigende manier opgelost. Sommige nucleaire afvalstof-
fen moeten voor honderden tot honderdduizenden jaren veilig worden opgeslagen.
Als de gehele brandstofcyclus van dit conversieproces vanaf winning tot aan de 
eindopslag van het afvalmateriaal in beschouwing wordt genomen, draagt ook 
kernsplijting bij tot de wereldwijde emissie van koolstofdioxide. 

Tijdens de conversie van zonne-energie in warmte of elektriciteit ontstaat geen 
koolstofdioxide. Dit geldt in dezelfde mate voor de windenergie, waterkracht en 
geothermische energie. Ook veroorzaken deze energiebronnen geen andere afval-
stoffen tijdens het conversieproces. Ze zijn dus schoon.

te1_2012_rev_2.indd   27 08-02-12   12:40



28  HOOFDSTUK 1 ENERGIETECHNIEK

Een derde verschil heeft te maken met de energiedichtheid per vierkante meter 
ruimtebeslag als gevolg van de soort energiebron en de conversietechniek. De 
ruimte die een conventionele elektriciteitscentrale voor fossiele brandstoffen in 
beslag neemt om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken is aanzien-
lijk minder dan een windturbinepark of een veld met zonnepanelen. Men moet 
zich hierbij echter wel realiseren, dat als het ruimtebeslag voor de winning, ver-
werking, de opslag en het transport van fossiele of nucleaire brandstoffen in de 
beschouwing wordt meegenomen, deze ruimte meegerekend moet worden. Dat 
dit onder omstandig heden veel kan zijn, is te zien bij de winning in dagbouw van 
bruinkolen in Duitsland.
De volgende paragrafen gaan kort in op de conversie van primaire energiedragers 
uit fossiele en duurzame bronnen naar warmte en elektriciteit.

 1.7.1 Opwekking van elektriciteit en warmte met fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen  zijn ooit gevormd onder invloed van zonlicht. De energie is in 
chemisch gebonden toestand in de brandstof aanwezig en komt tijdens de verbran-
ding bij hoge temperatuur vrij. Afhankelijk van het verbrandingsproces tussen de 
800 en 1400 ∞C. De eindproducten zijn altijd koolstofdioxide, waterdamp, kleine 
hoeveelheden koolstofmono-oxide, stikstofoxiden en bij vaste brandstoffen ook 
nog stof, as en roet. Het verbrandingsproces vindt plaats in de verbrandingskamer 
van een ketel, een verbrandingsmotor of een gasturbine. In deze kamer ontvlamt 
het brandstof-luchtmengsel en verbrandt dan vrijwel volledig. De kamer is zo ge-
construeerd dat de verbranding optimaal verloopt. Er heerst de juiste verbrandings-
temperatuur, de verblijfsduur van het brandstof-luchtmengsel is voldoende groot, 
de toevoer van de brandstof en de verbrandingslucht en de uitstroming van de 
verbrandingsgassen verlopen ongestoord. Vaak is het ook nodig om de wand van 
de verbrandingskamer te koelen, om de temperatuur van de verbranding op een 
constant niveau te handhaven. 
De warmte van hoge temperatuur wordt vervolgens omgezet in arbeid en rest-
warmte als het gaat om de opwekking van elektriciteit, of uitsluitend in warmte als 
dit de gewenste eindvorm van de energie moet zijn na de conversie. Het blokschema 
van fi guur 1.18 geeft de conversie van fossiele brandstof naar elektriciteit. Het 
blokschema van fi guur 1.19 is voor de situatie als alleen warmte de eindenergie is.

FIGUUR 1.18 
Omzetting van 
brandstof in 
elektriciteit 

brandstof
elektriciteitscentrale

elektriciteit

FIGUUR 1.19 
Omzetting van 
brandstof in warmte

brandstof
warmtecentrale

warmte
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In fi guur 1.20 staat het schema van de elektriciteitsopwekking in een conventionele 
centrale verder uitgewerkt naar de belangrijkste stappen in het proces. In de cen-
trale verloopt de omzetting van de verbrandingswarmte, via de productie van stoom 
als kringloopmedium van een Rankineproces (zie hoofdstuk 6), naar elektriciteit. 

stoomketel transformatorwarmteafvoer hoogspanningsnet

1

8

9
10

11

12

3

2

4 4 5

6

7

 1. Brandstoftoevoer
 2. Stoom/waterdrum
 3. Verdamper
 4. Oververhitters

 5. Herverhitter
 6. Economizer
 7. Luchtvoorverhitter
 8. Ventilator

 9. Hoge- en lagedrukturbine
10. Generator
11. Ontgasser
12. Koelwater

FIGUUR 1.20 
Productie van elektriciteit met aardgas in een conventionele elektriciteitscentrale

Tabel 1.5 geeft een overzicht van veeltoegepaste processen voor de opwekking van 
elektriciteit met fossiele brandstoffen en de maximale conversierendementen.

TABEL 1.5  In Nederland gebruikelijke elektriciteitscentrales

Type centrale Brandstof Maximale centrale rendement

kolencentrale steenkool ~ 45%

oliecentrale stookolie ~ 45%

aardgascentrale aardgas ~ 45%

gasturbinecentrale (aard)gas ~ 38%

gecombineerde gasturbine en 
stoomturbinecentrale (STEG)

(aard)gas ~ 60%
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 1.7.2 Opwekking van elektriciteit met kernenergie 
Bij de splijting van uraan (U-235) of plutonium (P-239) atoomkernen en bij de fusie 
van de waterstofi sotopen deuterium en tritium komen grote hoeveelheden energie 
vrij. Bij de processen ontstaat veel warmte met een hoge temperatuur en bij een 
gecontroleerd verlopend proces in een kernreactor wordt deze warmte benut voor 
de productie van elektriciteit. 
Bij de kernsplijting wordt de te splijten atoomkern U-235 beschoten met een neu-
tron, waardoor deze kern in twee nieuwe kernen uiteenvalt en er tevens twee of 
drie neutronen en een grote hoeveelheid energie vrijkomen. Doordat de vrijkomende 
neutronen weer andere atoomkernen splijten ontstaat er een kettingreactie. Bij een 
gecontroleerd verlopende kettingreactie in een kernreactor wordt de vrijkomende 
energie overgedragen aan water, een gas of een andere stof, de zogenoemde mode-
rator . De moderator remt ook de neutronen af, zodat ze weer deel kunnen nemen 
aan het splijtingsproces. De kernreactie verloopt gecontroleerd als er een constante 
hoeveelheid atomen per tijdseenheid splijt, hierbij wordt de kern van de reactor op 
een constante temperatuur gehouden.

Kernsplijting  gebeurt hoofdzakelijk met verrijkt uraan en op kleinere schaal met 
plutonium. Dit splijtbaar materiaal wordt als brandstofstaven of -kogels, ter grootte 
van een tennisbal, in het reactorvat geplaatst waarna het kernsplijtingsproces in 
gang wordt gezet. Het koelmedium voert de vrijgekomen warmte uit het reactorvat 
af en deze warmte wordt uiteindelijk in een turbine in asarbeid omgezet. 

De meest toegepaste centrales zijn de watergekoelde kokendwater-reactor  (Boi-
ling Water Reactor ) en de drukwater-reactor  (Pressurized Water Reactor ). Water is 
hierbij de moderator en zorgt voor de overdracht van de thermische energie. Zie de 
schema’s van fi guur 1.21. Deze reactortypen zijn relatief veilig in de bedrijfsvoering. 
Bij dreigende oververhitting van de brandstofstaven stijgt de warmteproductie en 
wordt er meer warmte afgevoerd. Deze verhoogde warmteafvoer zorgt ervoor dat 
de reactorkern voldoende wordt gekoeld. 

In de BWR koelt water de reactorstaven in het reactorvat en gaat daarbij koken, 
dit in tegenstelling met de PWR, waar het water weliswaar wordt verhit maar niet 
in het reactorvat gaat koken. 

De stoomcyclus is gebaseerd op een Rankine-cyclus en de centrale-effi ciency ligt voor 
beide typen op grond van de relatief lage kringlooptemperatuur omstreeks 30%.

In Rusland zijn nog reactoren in gebruik waarvan de brandstofstaven in een gra-
fi etblok zijn opgenomen, dat dienst doet als moderator. Deze grafi etkern wordt 
wederom door water gekoeld, hetgeen bij het weglekken van het water kan leiden 
tot het droogvallen van de reactorkern. De reactie en dus warmteontwikkeling blijft 
doorgaan en heeft tot gevolg dat de kern kan smelten. Een dergelijke situatie deed 
zich voor in Tschernobyl in de Oekraïne in 1986. Dit type centrale is niet veilig.
Andere typen reactoren zijn de HTR (Hoge Temperatuur Reactor), die gekoeld 
wordt met helium en de snelle kweekreactor. Deze laatste wordt met vloeibaar 
natrium gekoeld en produceert zelf meer kernbrandstof (Pu-239) dan hij verbruikt. 
Beide type centrales zijn in het verleden in bedrijf gesteld, maar nadat bleek dat 
hun werking niet aan de gestelde verwachtingen voldeed, zijn ze bijna allemaal weer 
buitenbedrijf gesteld. 

te1_2012_rev_2.indd   30 08-02-12   12:40



 1.7 CONVERSIE VAN ENERGIEDRAGERS  31

1 Reactorvat met reactor
2 Veiligheidsmantel
3 Sproeisysteem reactorvat
4 Sproeisysteem reactor
5 Hoofdstoomleiding
6 Hoofdkoelleiding

/voedingswater
7 Regelstaven

1 Reactorvat
2 Stoomgenerator
3 Pomp reactorcircuit
4 Reactorhuis
5 Veiligheidsmantel
6 Betonnen veiligheids-

omhulsel
7 Voedingswaterpompen

FIGUUR 1.21
a. Boiling Water Reactor
b. Pressurized Water Reactor
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De gebruikte brandstoffen zijn radioactieve materialen, waarvan de uitgezonden 
straling vanaf een bepaalde dosis schadelijk is voor de mens en elke andere vorm van 
organisch leven. De gehele nucleaire brandstofcyclus van de bereiding van brandstof 
tot en met de verwijdering en opslag van radioactief afval is omgeven met strenge 
veiligheidsmaatregelen.

Voor de opwekking van elektriciteit volgens het splijtingsproces zijn er dus verschil-
lende reactortypen. Het spreekt voor zich, dat de veiligheid van het verloop van de 
gecontroleerde nucleaire reactie bij het splijtingsproces centraal staat. Daar de veilig-
heidsvoorzieningen van kerncentrales in vergelijking met fossiele brandstofcentrales 
aanzienlijk omvangrijker zijn, zijn de bouwkosten van deze centrales twee tot drie 
keer zo hoog. Om de veiligheid te verhogen en tevens te vereenvoudigen werkt men 
al geruime tijd aan de ontwikkeling van inherent veilige centrales. Dat wil zeggen dat 
het proces van de kernsplijting bij een storing en dreigende onveilige situatie vanzelf 
stopt en daarmee een mogelijke beschadiging van de reactor en andere belangrijke 
componenten wordt voorkomen. Hiervan is echter nog geen prototype gebouwd.

De levensduur van een kerncentrale ligt tussen de 25 en 30 jaar, alhoewel er inmid-
dels ook al centrales zijn die langer in bedrijf zijn. De oude centrales zijn radioactief 
vervuild en moeten, na vele jaren omgeven door uitgebreide veiligheidsmaatregelen, 
worden afgebroken en het afval slaat men zorgvuldig voor vele honderden tot zeker 
honderdduizend jaren op. 

Kernfusie verloopt momenteel alleen kortstondig gecontroleerd in een kleine fusie-
reactor. De verwachting is dat het nog enige decennia zal duren, omstreeks 2040-
2050, voordat deze techniek op grote schaal toegepast kan worden in de energie-
voorziening. Deuterium en tritium zijn van nature aanwezig in water, hetgeen be-
tekent dat de brandstofvoorraad onbeperkt groot is. Op grond van het fusieproces 
is de technologie niet vrij van radioactieve vervuiling. Het overschot aan neutronen 
dat bij de fusie vrijkomt maakt de materialen van de reactor radioactief, waardoor 
ook dit type centrale na verloop van tijd radioactief vervuild geraakt.

 1.7.3 Thermische benutting van zonne-energie  
De buitenzijde van de aardatmosfeer ontvangt gemiddeld 1370 watt aan zonstraling 
per m2. Dit komt neer op een jaarlijkse energiehoeveelheid van 5,6 ⋅ 1034 J/jaar. 
Hiervan refl ecteert 29% in de atmosfeer, 26% wordt geabsorbeerd en 45% bereikt 
het aardoppervlak, zie hiervoor het diagram van fi guur 1.22.

De energie-intensiteit op een vlak van 1 m2, waar de zonstraling loodrecht op valt, 
bedraagt bij helder weer op zeeniveau 1000 W/m2. Op het vaste land is dit door de 
atmosferische vervuiling wat minder. Jaarlijks komt er in Nederland op een hori-
zontaal vlak van 1 m2 gemiddeld 3,6 ⋅ 109 J zonne-energie binnen, dit komt overeen 
met 1000 kWuur/(m2.jaar). Nederland heeft een oppervlak van 41500 km2, zodat 
er gemiddeld per jaar 149,4 ◊ 1018 J zonne-energie ingestraald wordt. Een deel daar-
van kan worden benut voor energetische toepassingen. Het binnenlandsverbruik 
voor energetische toepassingen in het jaar 2002 bedroeg 3,14 ◊ 1018 J, dus ook in 
Nederland is er voldoende aanbod van zonne-energie om het binnenlandsverbruik 
te dekken.
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Z
Zeuner

formule van 286
zonnecel 38
zonnecollectoren 34
zonne-energie 32

zuiger 150
zuigerarbeid 148
zuigercompressor

enkelwerkende 381
rendement van een 382
vullingsgraad van een 382

zuigermotor 145
kruiskop- 190
trunk- 190

zuigerpomp 344
dubbelwerkende 347

zuigersnelheid
gemiddelde 189

zuigerverbrandingsmotor 221
zuighoogte 330
zuigkorf 346
zuigwindketel 349
zure neerslag 56
zuurstofbehoefte

theoretische 60
zuurstofgehalte

maximale 69
zuurstofmeting 79
zwartheidsgraad 199
zwaveldioxide 55
zwaveltrioxide 55
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Vierde druk

Deze vierde druk van Toegepaste 
energietechniek deel 1 is geheel herzien 
en geactualiseerd. Het boek biedt 
een inleiding in de wereld van de 
energietechnische systemen.  
 Na twee algemene hoofdstukken over 
energietechniek en verbrandingstechniek 
wordt achtereenvolgens aandacht besteed 
aan de onderwerpen: warmwaterketels, 
zuigerverbrandingsmotoren, gasturbines, 
stoominstallaties, pompen, compressoren 
en ventilatoren, koude-installaties en aan 
geïntegreerde installaties zoals STEG.

Bij de bespreking van deze systemen 
wordt uitgegaan van een systeem-
benadering, waarbij de nadruk ligt op de 
gebruikseigenschappen en -kenmerken 
van de werktuigen en energiesystemen. 

Daarbij komen tevens de aspecten 
energie-efficiency en vermindering van de 
milieubelasting aan bod. Optimalisering 
van de rendementen is de ‘rode draad’ bij 
alle systemen.

Afzonderlijk verkrijgbaar is Toegepaste 
energietechniek deel 2, Duurzame 
energie, dat in het teken staat van 
duurzame energie: zonne-energie, 
windenergie, waterkracht, bio-energie, 
omgevingswarmte en aardwarmte. 
 Daarnaast is er de uitgave Toegepaste 
energieleer – warmte- en stromingsleer, 
die een inleiding biedt op beide delen 
Toegepaste energietechniek. Het boek 
behandelt de theoretische basiskennis 
van de warmteleer (thermodynamica), 
stromingsleer en warmtetransport.

Ir. J. Ouwehand en ir. T.J.G. Papa zijn verbonden aan Saxion Hogescholen en 
ir. A.C. Taal aan de Haagse Hogeschool. Ing. E. Post was tot zijn pensionering in 2011 
verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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