
 

Samenvatting interview 2 met Jan Grift: Cascade 
warmtepomp met MVR 

Jan, de titel die boven jouw innovatie prijkt is cascade warmtepomp 

met MVR. Dat lijkt dubbelop. Wat is in één zin de clou van dit 

innovatieve concept en waarin onderscheidt het zich van het HT-

MVR concept? 

Een cascade is een waterval, maar ook een proces dat in stappen 

verloopt. In dit geval is het een tweetraps warmtepomp waarvan 

de eerste trap uit een traditionele warmtepomp bestaat en de 

tweede trap uit een open warmtepomp op basis van 

mechanische damprecompressie. Deze opzet is gekozen om een 

tweetal redenen namelijk de kosten en de robuustheid. 

Je zegt: kosten en robuust: leg dat eens uit?  

Een standaard warmtepomp is relatief goedkoop en kan de restwarmte tot boven de 100 °C brengen. De 

daarmee gevormde lagedrukstoom kan vervolgens met compacte damprecompressie units op de gewenste 

einddruk en temperatuur gebracht worden. Als dat in druktrappen van 1,5 tot 2 gebeurt, kan dat ook met 

relatief goedkope systemen.  

 

 
 

Zie je nog andere voordelen van dit concept? 

Het tweede belangrijke voordeel is dat de stoom op een hogere druk zit dan de omgeving, waardoor er geen 

lucht in komt. Luchtlekkage is namelijk erg nadelig voor zowel de compressie als voor de warmteoverdracht. 

Kan je samenvatten wat het eindresultaat van dit concept is, en wat er mee bereikt wordt? 

Het eindresultaat van het concept is een betaalbare hoge temperatuur warmtepomp die opgebouwd is uit 

standaard componenten en werkt met natuurlijke koudemiddelen.  

Hoe of waardoor ben je op het spoor gezet om dit te ontwikkelen? 

Het idee leeft al langer bij mij, maar is verder uitgewerkt in een project bij DS-Smith in opdracht van het 

Platform Warmte integratie van ISPT.  

Waar zie jij kansen voor dit concept? 

De papierindustrie heeft vaak aan lagedruk stoom al genoeg en kan hiermee zijn aardgasverbruik uitfaseren. 

Dat geldt ook voor andere industrietakken waar op een temperatuur tot zo’n 140 °C wordt gedroogd. Bij een 

sterk stijgende aardgas- en CO2-tarieven worden ook hogere temperaturen aantrekkelijk. Dat kan eenvoudig 

door extra druktrappen toe te voegen. 

oC oC

2 barg

barg t/h °C

kW

oC barg

oC kWe

RH

kWe

barg

oC

33,8  t/h

62,3

90%

50,3

56,3

111 

111

0,5     133,53      17,2        

0,5     

1,8     

1.439   

912

10.759  

Scrubber

M
V

R

Evaporator Condensor

compres-
sor

LP

Dryer feed air

heat exchanger
2 MWth

Degasifier

Heat Pump

L

LP-Steam


