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Het algemene doel van het project is allereerst de ontwikkeling van eciëntere en veilige ondiepe geothermische 
systemen voor het regelen van het klimaat in gebouwen en het verlagen van de installatiekosten ervan.
Bodemwarmtewisselaars van een ondiep geothermisch systeem en de installatietechnologie hiervan zijn reeds 
heel goed ontwikkeld, maar duurder dan traditionele oplossingen die gebruikmaken van verbrandingstechnologie. 
In dit project wordt uitgegaan van een holistische aanpak gericht op reductie van de totale kosten en op 
maximalisatie van de energie-eciëntie gericht op verlaging van de kosten van de bodemwarmtewisselaars zelf, 
verlaging van de engineeringkosten van het dimensioneren van geothermische warmtewisselaars en integratie van 
de warmtepomp en het airco-systeem van het gebouw.
Twee soorten bestaande bodemwarmtewisselaars zijn in detail geanalyseerd om de energetische prestaties ervan 
te optimaliseren en om eciëntere, snellere en veilige installatietechnieken te ontwikkelen. Er is een nieuwe 
geometrie van de spiraalvormige warmtewisselaar met een grote diameter (tot 400 mm) bestudeerd en een 
innovatieve installatiemethode getest. Er is ook een nieuwe installatietechniek ontwikkeld voor de coaxiale stalen 
warmtewisselaar, die gebruikmaakt van een roto-percussietechniek, gekoppeld met hogedruk-waterinjectie en het 
ontwerp van een nieuwe kop voor de boormachine. Teneinde de veiligheid te vergroten en de autorisatievereisten te 
verminderen heeft de nieuwe 'spiraalvormige' warmtewisselaar een installatiediepte van 15-20 meter, terwijl de 
coaxiale een diepte heeft van 40-50 meter, hoewel de laatstgenoemde ook kan worden geïnstalleerd tot een diepte 
van ongeveer 100 meter.
Er is ook een nieuwe hoge-temperatuur-warmtepomp ontwikkeld; deze kan ook een technisch en economisch 
duurzame geothermische oplossing bieden in bestaande en zelfs oude gebouwen waarin een gedeeltelijke of grote 
verbouwing is gepland. Met name in historische gebouwen, waarin het niet mogelijk is om de  bestaande 
verwarmingslichamen voor hoge temperaturen te vervangen, kan de nieuwe warmtepomp die is ontwikkeld als 
onderdeel van het Cheap-GSHPs-project worden toegepast, waardoor de verbouwingskosten significant worden 
verlaagd.
Er is een beslissingsondersteunend systeem (Decision Support System (DSS)) ontwikkeld, evenals andere tools 
voor het ontwerpen van nieuwe geothermische systemen voor het regelen van het klimaat in gebouwen. De tools 
houden rekening met alle aspecten, van geologische en boortechnische aspecten tot technische en economische 
aspecten, door uit te gaan van diverse mogelijke ontwerpen en operationele oplossingen. Ze ondersteunen de 
gebruiker bij het selecteren van de meest geschikte warmtewisselaar, bij het dimensioneren van het veld van 
bodemwarmtewisselaars en bij het kiezen van de beste installatietechniek. Deze tools zijn openbaar en 
beschikbaar via Internet aan het einde van het project. Ze zijn gericht op gebruikers met verschillende 
kennisniveaus, zodat ze zowel door deskundigen als door leken kunnen worden gebruikt. In elk partnerland wordt 
een reeks trainingsbijeenkomsten georganiseerd over de toepassing van de nieuwe technologieën die zijn 
ontwikkeld tijdens het project teneinde de introductie ervan op de markt te vergemakkelijken.
De eciëntie van de ontwikkelde technologieën is aangetoond door de installatie ervan bij zes gebouwen in diverse 
Europese landen die worden gekenmerkt door verschillende klimatologische en geologische omstandigheden, 
terwijl het DSS is getest door middel van de toepassing ervan bij het ontwerp van bodemwarmtewisselaarsystemen 
voor diverse bestaande gebouwen met energiebehoeften in verschillende geologische en klimatologische 
omstandigheden.

PARTNERS BINNEN HET CONSORTIUM

Teneinde de doelstellingen van het Cheap-
GSHPs-project te ontwikkelen en te realiseren 
werd een multidisciplinair consortium gevormd 
met complementaire kennis. Het bestaat uit 
specialisten op het gebied van alle betrokken 
d isc ip l ines (natuurkunde,  k l imatologie , 
mechanica, chemie, engineering, architectuur, 
geologie) .  De meesten van hen hebben 
uitgebreide ervaring in de operationele context 
van de onderzoeksprogramma's van de Europese 
Commissie (EU) en specifiek op het gebied van 
ondiepe geothermische systemen voor het 
regelen van het klimaat in gebouwen.
Het consortium bestaat uit 17 partners (uit Italië, 
België, Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, 
Roemenië, Spanje en Zwitserland). Er is rekening 
gehouden met een evenwichtige balans tussen 
Noord-, Zuid-, West-, Oost- en Centraal-Europese 
EU-landen, zodat Europa geografisch goed is 
vertegenwoordigd.

ALGEMENE INFORMATIE
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DOELSTELLINGEN

Alle gegevens verzamelen die benodigd zijn in de ontwerpfase van een nieuw bodemwarmtepompsysteem 
(GSHP-systeem) en deze ordenen in specifieke databases (geologische gegevens, klimaatgegevens, kenmerken 
van gebouwen met hun verwarmings- en koelingsbehoeften), rekening houdend met de variabiliteit ervan in alle 
Europese landen;
De databases zo inrichten dat ze kunnen worden gebruikt door gebruikers met verschillende 
competentieniveaus; 
De databases combineren met het geïntegreerde beslissingsondersteunende systeem (DSS-systeem).

RESULTATEN

Er is een gedetailleerde geologische database beschikbaar gesteld om de meest geschikte waarden van fysische 
en thermische parameters te identificeren die moeten worden toegekend aan de lokale geologische context, 
teneinde de juiste evaluatie mogelijk te maken van de warmte-uitwisselingscapaciteit van de bodem waarin een 
nieuw veld met bodemwarmtewisselaaars moet worden geïnstalleerd. De database consolideert een grote 
hoeveelheid gegevens die aanwezig zijn in internationale richtlijnen en wetenschappelijke literatuur (meer dan 60 
referenties) en integreert deze met meer dan 400 experimentele metingen die tijdens het project zijn uitgevoerd op 
monsters van verschillende gesteenten en sedimenten.
De database wordt op twee manieren gebruikt in het DSS: (I) om direct de thermische parameterwaarden vast te 
stellen van de lithologieën die zijn geïdentificeerd in de lokale stratigrafie; (II) om het thermische gedrag te koppelen 
met de lithologieën die zijn vertegenwoordigd op de pan-Europese oppervlaktegeologische kaart die is 
geproduceerd als onderdeel van het project, en die de variabiliteit van de bodemomstandigheden in alle 
partnerlanden van Cheap-GSHPs in beeld brengt. Als de lokale stratigrafie niet in detail beschikbaar is, kan de 
gebruiker van het DSS alleen een inschatting van de lokale warmte-uitwisselingscapaciteit verkrijgen aan de hand 
van de ruimtelijke geografische locatie van het te ontwerpen boorgatveld, door de basisinformatie uit het systeem 
op te zoeken die handig is voor een eerste haalbaarheidsonderzoek.
Daarnaast is voor elke geologische klasse de beste boortechniek die tijdens de installatie kan worden toegepast 
vastgesteld op basis van een analyse van de boorfactoren in termen van tijd en/of kosten per lengte-eenheid.
Tevens is er een pan-Europese klimaatdatabase gemaakt. Allereerst werden de klimaatgegevens verzameld van 
standaardjaren die beschikbaar zijn via andere platforms. De meest gebruikte zijn die van de ENERGYPLUS- en 
METEONORM-software, die beide kunnen worden gebruikt in de berekeningstool. De gekozen locatie wordt ook 
automatisch gekenmerkt op basis van de klimaatschaal van Köppen-Geiger.
De standaard verwarmings- en koelingsvereisten van vier types van residentiële en vijf niet-residentiële gebouwen 
met verschillende funkties zijn gedefinieerd. Daarnaast zijn voor elk afzonderlijke klimaat drie verschillende 
niveaus van thermische isolatie van de gebouwschil overwogen. Voor elke type gebouw zijn aankelijk van de 
woonoppervlakte (voor residentiële gebouwen) of het volume (voor niet-residentiële gebouwen)  de correlaties 
tussen de geografische ligging (die het klimaattype kenmerkt) en de bijbehorende warmte- en koudevraag 
vastgesteld. Tot slot zijn standaard tijdsprofielen voor de warmte- en koudevraag vastgelegd voor elke maand van 
het jaar, die kunnen worden gebruikt in het DSS-ontwerpproces.

Er zijn diverse databases beschikbaar gemaakt voor het DSS: (I) de geologische database gekoppeld met de 
Europese bodemgeologische kaart om de thermo-fysische parameters van de lokale geologische omstandigheden 
aan te duiden en om de beste boortechniek voor te stellen; (II) een pan-Europese klimatologische database; (III) de 
standaard database van tijdsprofielen van de warmte- en koudevraag voor elk geïdentificeerde type gebouw, tevens 
rekening houdend met verschillende thermische isolatieniveaus.

CONCLUSIES
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DOELSTELLINGEN

Simuleren, onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe geometrieën voor spirallvormige bodemwarmtewisselaars 
voor boorgaten met een diameter van 350 mm; 
Ontwikkeling van een boormachine die boorgaten kan produceren met een diameter van ongeveer 350 mm op 
diverse diepten;
Simuleren, onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe geometrieën voor bodemwarmtewisselaars voor boorgaten 
met een diameter van 175 mm, gebruikmakend van een boormachine die de 'Vibrasond-' en 'easy-drill-' 
boortechnologieën met elkaar combineert; 
Vaststellen van de beste configuraties van bodemwarmtewisselaars en boormachine.

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN SPIRAALVORMIGE 
BODEMWARMTEWISSELAARS EN BOORMACHINES

RESULTATEN

Er is een eerste onderzoek in alle partnerlanden uitgevoerd om de huidige installatiekosten en de energieprestaties 
van verschillende bodemwarmtewisselsystemen te evalueren. Verschillende polyethyleenmaterialen en 
gerelateerde productieprocessen zijn onderworpen aan theorie- en praktijktests om een nieuwe 15 m lange 
bodemwarmtewisselaar te ontwikkelen die past in boorgaten met een diameter van 350 mm. Dit gemakkelijk te 
hanteren prototype is geïnstalleerd op de testlocatie van de boormachineproducent in Molinella, in de Po-vallei in 
Noord-Italië en op vier andere demonstratielocaties. 
Er is een nieuwe boor- en installatietechniek ontwikkeld, de zogenaamde 'vergrote easy-drilltechnologie' om de 
installatie van de nieuwe bodemwarmtewisselaar in boorgaten met een grote diameter mogelijk te maken. Deze 
toepassing maakt het boren in zachte sedimenten mogelijk zonder ondersteunende verbuizing, aangezien de 
boorstangen deze functie vervullen. 
De projectactiviteiten waren ook gericht op het zoeken van oplossingen om te kunnen boren op significante diepten 
(meer dan 10 m) in ongunstige geologische omstandigheden en met gaten van een diameter van minder dan 100 
mm. De boortechniek voor putten van 175 - 325 mm is aangepast om de installatie van spiraalvormige 
warmtewisselaars mogelijk te maken. Er zijn met succes spiraalvormige warmtewisselaars met een kleinere 
diameter (minder dan 100 mm) geproduceerd en getest met een diameter van 85-90 mm. De resultaten van de 
energetische prestatietests die op locatie zijn uitgevoerd en de resultaten die zijn verkregen van numerieke 
simulaties van de operationele fase toonden aan dat de kleinere diameter van de spiraalvormige 
bodemwarmtewisselaar leidt tot minder goede warmtewisselprestaties.

CONCLUSIE

Er is een gecombineerde ontwikkeling van een nieuwe spiraalvormige bodemwarmtewisselaar en een 
geavanceerde 'vergrote easy-drilltechnologie' gerealiseerd. Er is een gemakkelijk te hanteren prototype van een 
bodemwarmtewisselaar met gedefinieerde en gesimuleerde afmetingen met succes geïnstalleerd met behulp van 
deze nieuwe boormethode. De gerealiseerde resultaten zijn ook getest onder werkelijke omstandigheden op 
demonstratielocaties door heel Europa (Duitsland, Griekenland, Ierland en Spanje).
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ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN COAXIALE 
BODEMWARMTEWISSELAARS EN INSTALLATIEMACHINES

DOELSTELLINGEN

De ontwikkeling van een nieuwe installatietechniek voor de coaxiale bodemwarmtewisselaars, teneinde de 
installatietijd te verkorten;
De ontwikkeling van een nieuw afsluitsysteem om de dichtheid van warmtewisselaars te waarborgen; 
Verbetering van het ontwerp van de warmtewisselaar (diameter, geïsoleerde binnenbuis,..) en het testen van 
nieuwe materialen om de uitwisseling van thermische energie met de bodem te verbeteren. 

RESULTATEN

Er is een nieuwe kop van de boormachine ontwikkeld die rotatie combineert met vibratie om de installatietijd van de 
stalen coaxiale warmtewisselaar te verkorten. De boormethode (a) is een variante op de traditionele methode, 
ontwikkeld om de kosten/installatie van bodemwarmtewisselaars met een grote diameter te optimaliseren, wat het 
warmtewisseloppervlak met de bodem vergroot. Het nieuwe ontwerp maakt gebruik van buizen van 1,5 m tot 3,0 m 
lang met een buitendiameter van 76,1 mm. Om te voorkomen dat de boorkop moet worden verwijderd, is een 
goedkoop te produceren boorkop voor eenmalig gebruik ontwikkeld. Daarnaast brengt een hogedruk-
waterinjectiesysteem water door de boorkop voor eenmalig gebruik, waardoor de boortijd nog verder wordt verkort. 
De verschillende ontwerpen van bodemwarmtewisselaars en machine-ontwikkelingen zijn getest op de 
proeflocatie van de producent van boormachines.
Uit de simulaties en kosten-batenanalyses blijkt dat een RVS buis met een vergrote uitwendige diameter van 76 mm 
het beste compromis vormt tussen het thermische rendement en de materiaalkosten. Er is een gecoëxtrudeerde 
binnenbuis met schuimisolatie gerealiseerd. Samen met de lagere boorgatweerstand van dergelijke 
bodemwarmtewisselaars zijn in vergelijking met conventionele dubbele-U-bodemwarmtewisselaars hogere 
thermische rendementen gerealiseerd in operationele omstandigheden, zoals aangetoond in de 
demonstratiecases in Athene (Griekenland) en Putte (België).

O N D E R S C H R I F T : 
Machinehulpmiddelen: trillende, 
r o t e r e n d e  m a c h i n e k o p  ( d ) 
g e m o n t e e r d  o p  b e s t a a n d e 
penetrometer (a), hogedrukpomp 
voor de injectie van water door de 
p u n t  v a n  d e 
bodemwarmtewisselaar.  Een 
g e ï s o l e e r d e  b i n n e n b u i s  ( c ) 
voorkomt dat de geothermische 
vloeistof die omhoog gaat, wordt 
afgekoeld door  de koudere 
vloeistof die omlaag stroomt. 
D a a r n a a s t  b e r e i k t  d e 
v l o e i s t o f s n e l h e i d  i n  d e 
b o d e m w a r m t e w i s s e l a a r 
t u r b u l e n t e 
s t r o m i n g s o m s t a n d i g h e d e n , 
waardoor de energie-uitwisseling 
met de bodem toeneemt.

CONCLUSIE

De aanpassingen van de heimethodologie die zijn ontwikkeld tijdens het project, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een roto-percussiekop met injectie van water onder hoge druk, maken de installatie van warmtewisselaars met 
een grotere diameter in meer soorten bodems mogelijk. De boormachine met de nieuwe boorkop en de 
hogedrukpomp voor waterinjectie zijn gebouwd en gebruikt op alle demonstratielocaties om de werking ervan in 
verschillende soorten bodems te verifiëren. De reductie in boortijd door de toepassing van deze nieuwe 
technologieën is aangetoond in diverse geologische situaties, waarmee in combinatie met de hogere rendementen, 
de doelstelling van een reductie van installatiekosten/tijd die is voorgesteld in het Cheap-GSHPs-project is 
gerealiseerd. 
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ONTWIKKELING VAN SOFTWARE EN MODELLERINGSTOOLS VOOR 
GEOTHERMISCHE SYSTEMEN MET LAGE ENTHALPIE EN WARMTEPOMPEN

DOELSTELLINGEN

Ontwikkeling van software voor de simulatie van prestaties van het geothermische systeem, inclusief de 
warmtepomp; 
Opstellen van een richtlijn voor het selecteren van de optimale warmtepompconfiguratie voor de specifieke 
toepassing; 
Opstellen van een richtlijn voor de optimalisatie van de koppeling van ondiepe geothermische systemen en 
andere hernieuwbare energiesystemen;
Ontwikkeling van een nieuwe bodemwarmtepomp die water met hoge temperatuur kan leveren aan de 
traditionele afgiftesystemen. De nieuwe warmtepomp maakt tevens gebruik van een vloeistof met een laag 
aardopwarmingsvermogen.

RESULTATEN

Er is een nieuwe, gratis beschikbare, software ontwikkeld voor de dynamische simulatie van de operationele fase van 
een geothermisch systeem met een gebruikersvriendelijke interface. De software implementeert een specifiek 
algoritme gericht op het evalueren van de prestaties van de warmtepomp en de bodemwarmtewisselaar. Er zijn twee 
verschillende berekeningsmethoden ontwikkeld: een vereenvoudigd model voor leken, waarbij alleen eenvoudige 
informatie hoeft te worden ingevoerd en een complexer algoritme, gebaseerd op een dynamische simulatie, gericht op 
gebruikers met meer ervaring. De software maakt de integratie van zonnecollectoren mogelijk om tijdens de zomer 
warmte af te staan aan de bodem in omstandigheden waarin de warmtevraag dominant is over de koelvraag
Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van bestaande warmtepompen gebaseerd op de technologieën van de 
componenten (verdampers, condensatoren, compressoren, laminatiemechanismen, koudemiddelen, besturing en 
andere componenten zoals ejectoren). Deze database wordt gebruikt in het DSS om de gebruiker te begeleiden bij het 
kiezen van meest gepaste warmtepomp. Deze omvat een kosten-/batengids om de beste technologie voor de 
warmtepomp te helpen selecteren in de context van de operationele omstandigheden die zijn opgenomen in de 
selectiesoftware. Er wordt ook een evaluatie van de milieugevolgen van het koudemiddel uitgevoerd met respect tot de 
prestaties van de warmtepomp. De tool analyseert ook verschillende kenmerkende systeemconfiguraties in combinatie 
met andere hernieuwbare energietechnologieën, zoals zonne-energie- en windenergiesystemen, fotovoltaïsche 
systemen en opslagsystemen. Het resultaat omvat een richtlijn en een kostenanalysetabel voor optimalisatie van de 
systeemconfiguratie. Deze databases en berekeningstools zijn opgenomen in het beslissingsondersteunend systeem 
(DSS) dat beschikbaar is via Internet.
Tot slot is een nieuwe geothermische warmtepomp met twee trappen in cascade ontwikkeld en geproduceerd: de ene 
met een natuurlijk koudemiddel (CO2) en de andere met een HFO-vloeistof (R1234ze) met een lage milieu-impact. De 
warmtepomp is ontwikkeld om water bij hoge temperaturen tot 80°C te leveren. Het prototype van deze nieuwe 
warmtepomp is geïnstalleerd in het Technisch Museum Nikola Tesla in Zagreb voor de airconditioning van een 
tentoonstellingsruimte  

Er  zijn software en specifieke 
richtlijnen gerealiseerd om alle 
gebruikers, leken en experten, te 
helpen bij het selecteren van de beste 
warmtepomp voor te ontwerpen 
ondiepe geothermische systemen. Er 
is een nieuwe bodemwarmtepomp 
met koudemiddel met een laag 
a a r d o p w a r m i n g s v e r m o g e n 
ontwikkeld en geproduceerd die water 
met hoge temperatuur kan leveren 
aan de traditionele afgiftesystemen. 
De mogelijke combinatie met andere 
hernieuwbare technologieën kan 
worden geëvalueerd; op deze manier 
kunnen mensen verdere kennis 
o p d o e n  b e t r e  e m n d e  d e z e 
milieuvriendelijke technologieën.

CONCLUSIES
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ONTWIKKELING VAN HET BESLISSINGSONDERSTEUNEND SYSTEEM

DOELSTELLINGEN

Een gebruikersvriendelijke webapplicatie maken die de eindgebruikers in staat stelt de optimale ondiepe 
geothermische technologie voor hun installaties te kiezen;
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (Decision Support System (DSS)) om het beste 
geothermische systeem met lage enthalpie te identificeren bestaand uit  bodemwarmtewisselaars en een 
warmtepomp in functie van de lokale bodemsituatie, de warmte- en koudevraag van een gebouw, de 
klimaatomstandigheden en de beslissingscriteria van de eigenaar;
Een webplatform uitbrengen dat toegang biedt tot het systeem via een gebruikersvriendelijke interface (GUI).

RESULTATEN

Het ontwikkelde DSS omvat de databases die nodig zijn om alle benodigde invoergegevens te definiëren (bodem, 
klimaat, gebouw, warmtepomp, andere hernieuwbare energiebronnen). Het DSS voert de nodige berekeningen uit 
om de eindgebruiker een reeks mogelijke oplossingen voor geothermische systemen te bieden, waarbij rekening 
wordt gehouden met verschillende variabelen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het systeem heeft drie verschillende database-niveaus: de datamodel-database met informatie die benodigd is 
voor het uitvoeren van de berekeningen, de database met informatie over de gebruikers en hun projecten, en tot slot 
de database met oplossingen die informatie bevat over de verschillende technologieën die worden ondersteund 
door het DSS. Het DSS genereert een reeks mogelijke oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de 
gebruiker. Tot slot worden de geboden oplossingen geordend op basis van de voorkeuren van de gebruiker op het 
vlak van kosten, duurzaamheid, rendement op investering, etc. 

De ontwikkeling van software heeft geresulteerd in een innovatieve, gebruikersvriendelijke webapplicatie die 
eindgebruikers met weinig kennis van ondiepe geothermische systemen adviseert met een eerste 
haalbaarheidsanalyse voor hun gebouw. Door enkele eenvoudige gegevens in te voeren (type gebouw, mate van 
isolatie, oppervlakte met warmtevraag, locatie, klimaat, etc.) verkrijgt de gebruiker een voorlopig resultaat, waarmee 
kan worden ingeschat wat de meest geschikte technologie is voor zijn gebouw, op basis van zijn eigen voorkeuren. 
Deze tool is derhalve zeer belangrijk, omdat het geothermische oplossingen dichter bij het publiek brengt, waardoor 
het kan dienen als een marketing- en verspreidingshulpmiddel.

CONCLUSIES

Weight

Vite R1234ze and Helical

Alternative R134a and Co-axial

Alternative R134a and Single U

Vite R1234ze and Single U

Alternative R134a and Double U

Alternative R1234ze and Single U

Vite R134a and Double U

Alternative R1234ze and Co-axial

Vite R1234ze and Co-axial

Vite R1234ze and Double U

Alternative R1234ze and Helical

Alternative R134a and Helical

Alternative R1234ze and Double U

Vite R134a and Co-axial

Vite R134a and single U

Vite R134a and Helical

Inconsistency 

Geothermal system

100.0%

14.8%

10.8%

9.2%

8.3%

7.9%

7.3%

6.7%

6.4%

5.9%

4.9%

4.0%

3.5%

3.4%

2.5%

2.4%

2.1%

0.0%

Rol

25.0%

7.4%

3.9%

0.6%

1.8%

1.8%

0.4%

3.9%

0.6%

0.2%

1.8%

0.2%

1.0%

1.0%

0.1%

0.2%

0.1%

42.7%

Cost

25.0%

4.8%

1.2%

4.8%

4.8%

0.4%

1.2%

0.3%

0.1%

3.1%

1.2%

1.2%

0.4%

0.6%

0.6%

0.1%

0.2%

45.6%

Space

25.0%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

0.0%

LCA

25.0%

1.0%

4.2%

2.3%

0.1%

4.2%

4.2%

1.0%

4.2%

1.0%

0.3%

1.0%

0.5%

0.2%

0.6%

0.5%

0.2%

41.3%

Figure   DSS platform - ranking of solutions
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DEMONSTRATIE VAN ONTWIKKELDE BOORGATWARMTEWISSELAARS, 
BOORTECHNOLOGIE EN HOGE-TEMPERATUUR-WARMTEPOMP

DOELSTELLINGEN

De ontwikkelde technologien demonstreren op zes proeflocaties die zich bevinden in verschillende klimatologische en 
geologische omstandigheden, die representatief zijn voor de variabiliteit van deze omstandigheden in Europa: spiraalvormige 
bodemwarmtewisselaar, coaxiale bodemwarmtewisselaar, boormachines en -methoden, hoge-temperatuur-warmtepomp;
Evaluatie van de energieproductie van ontwikkelde spiraalvormige en coaxiale bodemwarmtewisselaars in verschillende 
klimaatomstandigheden door middel van metingen op zes locaties gedurende ten minste twaalf maanden;
Evalueren van de werking van de hoge-temperatuur-warmtepomp: energieproductie, eciency, betrouwbaarheid, 
bodemtemperatuurniveaus in diverse seizoenen;
Voorspellen van de prestaties van de ontwikkelde systemen op lange termijn door middel van een computersimulatie in 
verscheidene “virtuele” residentiele en historische gebouwen
Vergelijking van de prestaties van de nieuwe technologieën met die van de standaardtechnologieën.

RESULTATEN

De demonstratielocaties bevonden zich in uiteenlopende geologische omgevingen, klimaatomstandigheden en 
soorten gebouwen. De locaties zijn: 

de campustestfaciliteit van UPV in Valencia, Spanje, 
het bioklimatisch kantoorgebouw van CRES in Pikermi, Griekenland, 
het eco-woonhuis in Putte, België, 
het REHAU-testveld in Erlangen, Duitsland,
het Belfield House van University College Dublin, Ierland, 
het Nikola Tesla museum in Zagreb, Kroatië.

Alle demonstratiesystemen zijn uitgerust met real-time datalogging- en online monitoringsystemen.
Nieuwe technologieën die zijn gedemonstreerd of getest op bovenstaande locaties waren een innovatieve boorinstallatie en 
apparatuur, coaxiale boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 304L en de heimethode, spiraalvormige 
boorgatwarmtewisselaar en de avegaar/easy-drill installatiemethode. Op de demonstratielocatie in Zagreb is ook de 
HFO/CO2 hoge-temperatuur-warmtepomp gedemonstreerd die in  het project is ontwikkeld.
Verder zijn deze toepassingen van de nieuw ontwikkelde technologieën geëvalueerd door middel van een 
computersimulatie van de warmte- en koudevraag in de andere ”virtuele” demonstratielocaties (bestaande gebouwen), door 
de warmtevraag van het gebouw te combineren met de warmte/koude-toevoer uit de bodem.
In elk van deze demonstratiegevallen is informatie verzameld over de geometrie en verdeling van binnenruimten 
(tekeningen), gebouwgegevens (beschrijving of thermische eigenschappen van de gebouwschil en de beglazingselementen), 
beschrijving van het gebruik van de bezette ruimten (verlichting en bezettingsschema's) en bodemeigenschappen. Met deze 
gegevens is een bouwmodel gemaakt voor elke demonstratie en is een dynamische simulatie uitgevoerd.

De ontwikkelde spiraalvormige boorgatwarmtewisselaar biedt significante voordelen ten opzichte van de standaard 
spiraalvormige warmtewisselaar in termen van installatiediepte en energetische prestaties als warmteoverdrachtcapaciteit met 
de bodem.
De installatietechnieken van de spiraalvormige oplossing leverden enkele problemen op in bepaalde geologische 
omstandigheden, waardoor de toepassing hiervan niet volledig naar tevredenheid was. Deze oplossing is het onderwerp van 
verdere evaluaties. De coaxiale warmtewisselaar van 76,1 mm 304L roestvast staal met isolerende binnenbuis van PE had een 
warmte-uitwisseling dat  10 - 20% hoger is dan die van conventionele dubbele-U-sondes tijdens de warmtepompcycli. Als de 
warmtepomp continu actief is, benaderen de prestaties van de ontwikkelde coaxiale sonde  die van de dubbele-U-sonde.
De analyses die zijn uitgevoerd voor de coaxiale sondes tijdens de cycli van de warmtepomp  vertonen een eciëntietoename 
door hun lagere thermische weerstand. Dit is een belangrijk resultaat, omdat de warmtepompsystemen meestal draaien in 
cycli, m.a.w. draaien gedurende 20 tot 30 minuten om het gebouw op te warmen en liggen vervolgens stil voor 20 tot 40 
minuten in funktie van de warmtevraag. Hierdoor vinden de warmte-uitwisselingsprocessen met de bodem hoofdzakelijk 
plaats in een overgangsregime.
Uit analyse van de installatiekosten blijkt dat de besparingen 20% bedragen ten opzichte van de traditionele boortechnologie. 
De easy-drilltechnologie is doeltreend gebleken in geval van ongeconsolideerde bodem met instabiele boorgatwanden. De 
heimethode die duwkracht, rotatie, vibratie, waterinjectie, geisoleerde binnenbuis, een boorkop voor eenmalig gebruik en lassen 
met elkaar combineert, is gevalideerd als een eectieve boormethode met soortgelijke installatietijden 
vanbodemwarmtewisselaars in geconsolideerde formaties en 50% kortere installatietijden in ongeconsolideerde sedimenten.
De ontwikkelde hoge-temperatuur-warmtepomp zorgt voor betrouwbare verwarming en meer dan acceptabele 
eciëntiewaarden, zelfs indien gekoppeld met een verwarmingssysteem met verwarmingselementen voor hoge temperaturen 
zoals radiatoren. Hij is derhalve geschikt voor toepassingen waarbij de bestaande radiatoren in het gebouw niet mogen worden 
gewijzigd.

CONCLUSIES
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GEVOLGEN VOOR HET MILIEU, RISICOBEOORDELING, NORMEN 
EN VOORSCHRIFTEN

DOELSTELLINGEN

Analyse van de wetgevende en regelgevende impact voor de toepassing van ondiepere gesloten lus-collectoren 
op belangrijke locaties;
Overdraagbare risicobeoordelingsmatrices voor wetgevende factoren en milieufactoren;
Milieueectbeoordeling op demonstratielocaties;
Levenscycluskostenanalyse en koolstofvoetafdruk;
Normen - materialen, boren en machines - overzicht en bevordering;
Aanbevelingen voor de regelgeving met betrekking tot het faciliteren van de toepassing van de nieuw 
ontwikkelde technologieën.

RESULTATEN

In de Brochures voor Analyse van Wetgeving en Regelgeving wordt een analyse van de wettelijke en regelgevende vereisten 
samengevat die van toepassing zijn op de demonstratielocaties. De brochures bieden een overzicht van de vereisten voor de 
installatie van bodemwarmtewisselaars in verschillende lidstaten en evalueren de milieurestricties die van toepassing zijn op 
de regelgevings- en vergunningsprocedures, evenals de normen die van toepassing zijn op het ontwerp en de realisatie van 
bodemwarmtewisselaars. De brochures identificeren welke ontvangende milieus het meest geschikt zijn voor het inzetten 
van de innovatieve bodemwarmtewissleraars die zijn ontwikkeld binnen het CHEAP-GSHPs-project. Er zijn 
milieueectbeoordelingen uitgevoerd voor elke demonstratielocatie voor boor- en installatietests.
Een samenvattend verslag vergelijkt enkele van de belangrijke aspecten van de implementatie van regelgevende en 
wetgevende systemen in verschillende lidstaten en richt zich specifiek op die aspecten die betrekking hebben op 
bodemwarmtewisselaars met een gesloten lus. 
Er is een ondersteunende tool voor de risicobeoordeling van specifieke aspecten van het ontwerp, de installatie en het gebruik 
van de bodemwarmtewisselaar in verschillende omgevingsomstandigheden en verschillende soorten gebouwen ontwikkeld. 
Het laat zien hoe de verschillende kenmerken van gebouwen en de energiebehoeften ervan kunnen worden benaderd met 
behulp van de collector-, boor- en warmtepomptechnologieën die zijn ontwikkeld door het Cheap-GSHPs-project en ook wat 
het potentieel is voor integratie met andere afgiftesystemen voor warmte en koeling. Er is een levenscycluskostenanalyse 
gemaakt van de nieuwe technologieën die in het project zijn ontwikkeld.

CONCLUSIES

De Europese normen met betrekking 
tot bodemwarmtepompsystemen 
zijn in categorien ondergebracht  en 
er zijn manieren voorgesteld om de 
Cheap-GSHPs-technologie hierin te 
introduceren, inclusief de toepassing 
van geothermische technologieën in 
historische en culturele gebouwen. 
De analyse van de geldende normen 
e n  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e 
technologieën van het Cheap-
G S H P s - p r o j e c t  b e n a d r u k t e n 
tekortkomingen in de tekst van de 
normen die worden gezien als 
mogelijke belemmering voor de 
innovatieve technologieën in de 
route naar de markt. Er is een set 
aanbevelingen aan CEN- en IEC-
commissies ontwikkeld die de 
normen opstellen die van toepassing 
z i j n  o p  d e  C h e a p - G S H P s -
technologieën. Nationale normen 
waarin aanpassingen nodig kunnen 
zijn, zijn geïdentificeerd en er zijn 
aanbevelingen voorgesteld.
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EXPLOITATIE EN TOEPASSING IN DE MARKT

DOELSTELLINGEN

Diepgaande analyse van de huidige situatie met betrekking tot marktpenetratie, marktpotentieel en identificatie 
van belemmeringen in de landen van de deelnemende partners; Identificatie van de exploitatiekansen van de 
producten die ontwikkeld zijn binnen het Cheap-GSHPs-project;
Beoordelen hoe de nieuwe producten (warmtewisselaars, boortechnologieën, hoge-temperatuur-warmtepomp 
en informatie en software tools) kunnen bijdragen tot het wegnemen van die belemmeringen teneinde de markt 
voor bodemwarmtewisselaars met warmtepompen te vergroten of nieuwe nichemarkten aan te boren; 
Ontwikkeling van exploitatieplannen voor de nieuwe producten en diensten die zijn ontwikkeld in het kader van 
het project;
Ontwikkeling van nieuwe ondernemingsmodellen die gericht zijn op de veilige exploitatie van de Cheap-GSHPs-
technologieën; 
Ontwikkeling van een strategie voor intellectuele eigendomsrechten (Intellectual Property Rights, oftewel IPR); 
Identificatie van nuttige intellectuele eigendomsrechten voor de nieuwe producten en processen en analyse van 
die mechanismen waarmee ze beter kunnen worden beschermd.

RESULTATEN

Er zijn verschillende SWOT-analyses gemaakt als basis van het actieplan voor marktondersteuning, en er zijn 
ondersteunende maatregelen gedefinieerd voor de introductie van de CHEAP-technologieën op de markt en in het 
bijzonder voor historische gebouwen. Daarnaast is een Canvas-bedrijfsmodel voor elke ontwikkelde technologie 
opgesteld en is er een nieuw bedrijfsmodel, genaamd het CHEAP GSHPs bedrijfsplatform, gedefinieerd. Dit model, 
dat alle partners omvat die willen deelnemen op Europees niveau, en dat als doel heeft de markt voor geothermische 
energie te vergroten, is een belangrijk speerpunt van het consortium, dat echt een nieuw bedrijfsmodel creëert om 
een nieuwe, eciënte en goedkope ondiepe geothermische oplossing op de markt te brengen.

Er is een actieplan ontwikkeld met ondersteunende maatregelen voor de introductie van de Cheap-GSHPs-
technologieën op de markt in het algemeen en voor historische gebouwen in het bijzonder. Dit zal worden 
gecommuniceerd aan besluitvormers op nationaal en/of regionaal niveau.

Er zijn diverse systematische en 
strategische bedrijfsmodellen 
gedefinieerd om de ontwikkelde 
producten op de markt  te 
b r e n g e n  w a a r m e e  d e 
ontwikkelingspartners naar de 
markt kunnen stappen. Het 
einddoel is dat de geothermische 
oplossing voor airconditioning 
wordt toegepast in de markt voor 
bestaande en oude gebouwen, 
evenals historische gebouwen, 
en wordt overwogen als een 
c o n c u r r e r e n d  v o o r s t e l  i n 
vergelijking met traditionele 
systemen, zowel in termen van 
installatiekosten als in termen 
van energiekosten.
To t  s l o t  i s  e r  e e n  n i e u w 
bedrijfsmodel ontwikkeld om 
nieuwe, geïntegreerde, eciënte 
en goedkopere geothermische 
oplossingen op de markt te 
brengen.

CONCLUSIES
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COORDINATOR: 

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

www.isac.cnr.it 
Contact person: Adriana Bernardi, a.bernardi@isac.cnr.it

INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ITC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.itc.cnr.it
Contact person: Laura Fedele, 
laura.fedele@itc.cnr.it 

DEPARTMENT OF GEOSCIENCES 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy
www.unipd.it
Contact person: Antonio Galgaro, 
antonio.galgaro@unipd.it

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Venezia 1, 35131 Padova - Italy
www.unipd.it
Contact person: Michele De Carli, 
michele.decarli@unipd.it 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
(TECNALIA)

Parque Tecnologico de Miramon Paseo Mikeletegi 2, 
Donostiasan Sebastian 20009, Spain
www.tecnalia.com
Contact person: Amaia Castelruiz Aguirre, 
amaia.castelruiz@tecnalia.com 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
www.upv.es
Contact person: Javier F. Urchueguía, 
jfurchueguia@fis.upv.es

RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES SRL (RED)
Via Galileo Galilei 7 A 2, TEOLO PD 35037, Italy
www.red-srl.com
Contact person: Luc Pockelé, 
luc.pockele@red-srl.com

GALLETTI BELGIUM NV (GALLETTI) 
Essenestraat 16, Ternat 1740, Belgium
www.galletti.be
Contact person: Fabio Poletto, fabio.poletto@hiref.it 

SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE 
(SRG - RGS)

Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2, 
Bucharest 021414, Romania
www.geoexchange.ro 
Contact person: Robert Gavriliuc, 
robertgavriliuc@yahoo.com

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER)
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain
www.aner.com
Contact person: Lucía Cardoso, lucia@aner.com

REHAU AG+CO (REHAU)
Rheniumhaus, Rehau 95104, Germany
www.rehau.com
Contact person: Mario Psyk, mario.psyk@rehau.com

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT 
ERLANGEN NURNBERG (FAU)
Schlossplatz 4, Erlangen 91054, Germany
www.uni-erlangen.de
Contact person: David Bertermann, 
david.bertermann@fau.de

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES 
AND SAVING (CRES)
Marathonos 19th Km, Pikermi 19009, Greece
www.cres.gr
Contact person: Dimitrios Mendrinos, dmendrin@cres.gr 

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Stabile Le Gerre, Manno 6928, Switzerland
www.supsi.ch
Contact person: Sebastian Pera, 
sebastian.pera@supsi.ch

SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING 
(IRELAND) LIMITED (SLR)
Dundrum Business Park 7, Windy Arbour 14, Ireland
www.srlconsulting.com
Contact person: Riccardo Pasquali, 
rpasquali@geoservsolutions.com

HYDRA SRL (HYDRA)
Via Guiccioli 6, Molinella 40062 (BO), Italy
www.hidrahammer.it
Contact person: Davide Righini, 
davide@hydrahammer.it

GEO GREEN SPRL (GEO-GREEN)
Rue De Priesmont Marbais 63, 
Villers La Ville 1495, Belgium
www.geo-green.be

Contact person: Jacques Vercruysse, 
info@geo-green.be

UNESCO REGIONAL BUREAU FOR 
SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE
Castello 4930, 30122 Venice, Italy

www.unesco.org/venice
Contact person: Davide Poletto, 
d.poletto@unesco.org

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL)
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 030242, Romania
www.pietre-edil.ro
Contact person: Leonardo Rossi, 
archleonardorossi@yahoo.it 
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