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Technische aspecten van deluchtbehandeling van klimaatkamers
voor biologisch onderzoek
door
Drs,AoMoK,vanBeek
en
Ir„ Ro Koppe

1. INLEIDING
Bijhet ontwerpen van geconditioneerde ruimten voorhetbestuderenvan deinvloed van milieufactoren opbiologische processen
blijken de gestelde eisen vaak tot,in zekere mate,tegenstrijdige
uitvoeringsvormen te leiden» Dit wordtniet alleenveroorzaakt door
deingewikkeldheid van deproblemen maarvooral door de onderlinge
afhankelijkheid van deverschillende te beheersen milieufactoren.Zo
is derelatieve vochtigheidsgraad afhankelijk van detemperatuur en
zijn detemperatuurvariaties afhankelijk van dehoeveelheid geconditioneerde lucht,doW.Zo van de luchtsnelheid, die door dekamerwordt
gevoerd,,Zijn dus bepaalde condities vastgelegd, dan zijn andere condities in principe hiermede automatisch bepaald,,Daarnaast ishet
noodzakelijk de gewenste condities,vanuithet onderzoekprogramma gezien, zeerkritisch tebeoordelen,omdat onnodig zwaar gestelde eisen
leiden tot zeer dure en gecompliceerde installaties die ookwatbetreft onderhoud en exploitatie een zware belasting voor de gebruiker
vormen«
Vroegtijdig overlegtussen de gebruiker en de,technische,ontwerper zalinhet algemeen leiden tot eenverantwoord ontwerp dat zo
goedmogelijk aansluit bijdeeisen vanhet onderzoek.
In denavolgende beschouwingen zalnader ingegaan worden opde
verschillende problemen diemethet ontwerp en detechnische uitvoeringvan deinstallaties voorklimaatbeheersing samenhangen.Vooruitvoerige beschrijvingen en gedetailleerde berekeningen moge wordenverwezennaar deopgegeven literatuur (1,2,3* ^» 5, &•> 7,8,)„
In ditrapport zullenwijonsbeperken totwat meer algemenebeschouwingen en inhet bijzonder de technische consequenties bespreken
van demilieufactoren:
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-vochtinhoud -

zichtbare en kortgolvige
s t r a l i n g van de tampen
inclusief r e f l e c t i e s vanuit de Lampenruimte (60%)

de getallen tussen haakjes geven de orde
van grootte aan van de belangrijkste componenten in % van de totale koeltast
voor een klimaatkamer van „normale"
afmetingen 33 X 33 X 2,5 m3

warmteoverdracht tussen
lampenruimte en klimaatkamer ( 5 % )

|lampenruimte
warmtestraling van de objecten|

kcmercondities. luchttemperatuur 20°C
luchtvochtigheid 75"/o

[warmtestraling van het glaslplafond(10°/o)

lampenruimte

[warmteoverdracht tussen de
[omgeving en de klimaatkamer (3°/o)

warmtestraling van de wanden|

luchttemperatuur 30 C
dubbel glasplafond

omgeving luchttemperatuur 28 C
luchtvochtigheid 70°/o

onvectieve warmteoverdracht tussen
e objecten en de lucht in de
limaatkamer

[vochtproductie of-opname van
|de objecten

voelbare warmteuitwisseling dcor
laden e.d tussen de omgeving
;n de klimaatkamer

beüchting TL. 2kW/m 2
ventilatie 15X de kamennhoud per uur

[warmtestraling van de bodem
vochtuitwisseling door naden e d
tussen de omgeving en de
klimaatkamer

N.B

doorgevoerde lucht V m/h.

de verdamping van de planten kan, afhankelijk
van de plantenbezetting en de omstandigheden,
oplopen tot ongeveer 0,6 kg/h m^ de voorde
verdamping benodigde energie wordt ontleend
aan de instraling en eventueel aan de circulerende
Lucht

toegevoerde ventilatielucht, v n-W/h
(voelbaar 17%, latent 2 5 % )

figuur 1 schematische voorstelling van de warmteuitwisseling in een
klimaatkamer

b. bij slecht geconstrueerde kamers kan de w a r m t e en vochtuitwisseling door naden e. d tussen
de omgeving en de klimaatkamer grote waarden
bereiken, soms oplopend tot het equivalent
van 10xde kamennhoud per uur

-2
-vochtinhoud van de lucht
- luchttemperatuur
- luchtsnelheid enluchtbeweging
terwijl zijdelings problemen betreffende:
- de belichting
-het CO -gehalte
- on dealgemene voorzieningen tersprake komen»
2

° PRINCIPESVANDE CONDITIONERING
Indienwijons in eerste instantie beperken tot de condities
die in deruimteworden geëist,danishetvoorhet ontwerpvan de
installaties noodzakelijk een inzicht teverkrijgen in dewarmteen/of koelbelasting van deruimte»
Infiguur 1is,zeer schematisch, aangegeven welke bijdragen
worden geleverd aan dewarmte- envochtbalans van de lucht die door
dekamer zalworden gevoerd;
1c dewarmteoverdracht door convectie tussen dete onderzoeken objecten en de lucht in dekamer en devochtproduktie of -opname
van deze objecten,zoals planten envan de grond(plantenbakken),
ten gevolge vanhet geabsorbeerde gedeelte van de opvallende
zichtbare enkortgolvige straling van debelichtingslampen envan
delanggolvige straling van deomgeving» Deze bijdragen zijn
sterk afhankelijk van deintensiteit van de straling»
Hierbij zijopgemerkt dat de oppervlakte tor.peratuurvan de
objecten mede bepaaldwordt door de inwendige energieproduktie»
Indien dete onderzoeken objecten dieren betreffen dient men de
warmte- envochtproduktie van deze dieren in deberekening opte
nemen»
2» De door dewanden,devloer,het plafond en andere voorwerpen in
de ruimte aan de lucht afgestane warmte envocht ten gevolge van
temperatuur- en dampspanningsverschilien tussen dekamerlucht en
debegrenzende oppervlakken» De temperaturen van deze oppervlakkenv/ordenbepaald doorhet geabsorbeerde gedeelte van deopvallende straling, deenergieproduktie van devoorwerpen,warmtetransport van denaastliggende en omgevende ruimten en dewarmteoverdracht tussen de lucht en de oppervlakken»
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Vm /h. t r t ^ A t r

V m3/h, tr-j-Atr

schematische voorstelling van een klimaatkamer in evenwichtstoestand,
zonder vochtuitwisseling tussen de doorgevoerde lucht
en de objecten en tussen de
k l i m a a t k a m e r en de omgeving
( t . temperatuur, o< warmteoverdrachtscoëfficient.
indices: p^plafond, w=wand, v=vloer, o : objecten. r-ruimte)

Opgemerkt dienthierbijnogtewordendatookmenseninde
ruimtebijdragentotdewarmte-ofkoellastvandeklimaatkamer,
3oHetwarmte-envochttransport doornietgoedafgedichtenaden,
kierene0d0 endoorhetopenenvandeuren»
*t-„Tenslottedientmenincidenteleverstoringenvanhetklimaatin
rekeningtebrengenindiendebijdragenhiervannietverwaarloosbaarzijn» Tedenkenvalthierbijaanbijvoorbeeldhetwatergevenvanplantenofhetinbrengenvangrotehoeveelhedengrond„
Terillustratiezalhiereenzeerelementairebeschouwingwordengegevenoverhetopstellenvaneenwarmtebalansvooreenklimaatkamerinevenwichtstoestand zondervochtuitwisselingtussendedoorgevoerdeluchtendeobjectenentussendeklimaatkamerendeomgeving,,
Infiguur2isschematischeenruimteaangegevendiegeconditioneerddientteworden» Steldatinhetstationairegevaldetemperatuurvandelucht,t C,inderuimteconstantdientteworden
gehoudenmeteenmaximaalverschilvan A t C,tengevolgevande
warmteopnameof-afgiftevandedoordekamerpasserendelucht„
Uitdefiguurblijktdatdehoeveelheidiirarmtediedoordeze
luchtmoetv/ordentoe-ofafgevoerdgelijkisaan:
F .a (t-t )+F„a (t-t)+F.a (t-t)+F.a (t-t) =Q. (1)
w w w r p p p r
v v v r
o o o r

1

HierinisFdetotaleoppervlaktevandebeschouwdeoppervlakken»Hierbijisaangenomendatdewarmteoverdrachtscoëfficiënten(a)
alsconstantenmogenwordenopgevat»
Om,bijdevoordezekamersveelaltoegepastebouwwijze,de
warmtebinnendegesteldetemperatuurafwijkingaftevoerenmoeteen
hoeveelheid geconditioneerde luchtdoordecelwordengevoerddiebjj
hetverlatenvandeceleen,omdegedachtentebepalen,gemiddelde
temperatuur zalhebbenvant+4-At enbijdeintredeinderuimte
r
r
t--g-AtoDezehoeveelheidV,inm/h,isnuteberekenenuit:
r
r

Q1 = v^c p [ ( t r +i A t r ) - ( t r - irAt r )]
= V/pc At
c p r
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of PLV =G = —!' ' " cAt p r

(2)

hierin is:
/? =dichtheid vande lucht bijtC, 1,20 kg/m bij20Cen
760mmHg druk
c =soortgelijke warmte van delucht bij constante druk,.0,-2*1
kcal/kg°C,bij20°C
G =gewicht van de doorgevoerde lucht inkg/h»
Uit formule (1)volgt dat indien At tweemaal zoklein zou
o

r

moeten worden,V tweemaal zo grootmoet worden.Men ziet hieruit
direct de invloed die de gestelde eisenhebben op de technische
installatieso
Stellen we vervolgens dat devochtinhoud van de lucht inde
kamer,xkg/kg,magvariëren binnen de gestelde afwijkingAx en dat
in deruimte totaal aanwaterdamp wordt geproduceerd, binnenlekt of
wordt opgenomen1
X =X o +X 1 kg/h,
waarinX devochtproduktie (ofopname)van alle objecten voorstelt
enX debijdrage doorvochtuitwisseling doornaden,deurene<,d„
tussen de omgeving en deklimaatkamer, dan dient de doorgevoerde
lucht,om de vochtinhoud
op de gewenste waarde x._+ürAx tehouden aan deintredezijdeeen
vochtinhoud tehebben vanx _+-JAX -rr>, kg/kg„

(3)

Immers,aangezien erGkg/h lucht door dekamerwordt gevoerd enindien devochtinhoud van delucht bij deintrede x --g"Ax kg/kgbedraagt enbij deuittrede x +-g-Ax kg/kgbetekent dit dat totaal
GAx kg/hvocht is geproduceerde
Dit is gelijk aanX dus Ax =77

r

u

(3) kan dus nu ook worden geschreven a l s
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X
x + { r kg/kg=

- Opmerkingen

5
Opmerkingen
a.Afhankelijk vanhet in deklimaatkamer aanwezige plantenbestand
zaleen groot gedeelte van destraling door envanhet plafond
ten goedekomen aan transpiratie van deplanten.Om de formules
niet bijzonder ingewikkeld temaken,is afgezien vanhetkwantitatief inrekeningbrengen van deze interacties.
N.B.Het isechter bijhet ontwerpen vankamers noodzakelijk
deze interacties welinrekening tebrengen.
bo Bij deberekening van dewarmte-envochtproduktie of opname van
dein deruimte aanwezige objecten ishetnoodzakelijk ookrekening tehouden met eventueel toekomstige plannen voorhetinbrengen van apparaten bijvoorbeeld voorhet op temperatuurhoudenvanvoedingsoplossingen,,Daarnaast dient deproduktie van
voelbare en latente warmte door demens, zeker indien gedurende
aanzienlijke perioden werkzaamheden in de celmoetenwordenverricht,in deberekening tev/ordenopgenomen.
Afhankelijk van de zwaarte van de teverrichten arbeidbedraagt devoelbare warmte ongeveer 100tot 200kcal/h terwijlde
vochtafgifte dan ongeveer kOtot 100 g/h zalbedragen. (8)
c.Voor eennadere beschouwing over de instraling door debelichtingslampen moge hierworden verwezen naarhet rapport van de
Commissie voorFytotrons,samengesteld doorDr.P. Gaastra
"Enkele invloeden van twee lampsoorten op dewarmtebalans voor
klimaatkamers en lampenruimten". (9)
d.Voor een exacte berekening dient ook dewarmte-uitwisseling tussen de lucht in deklimaatkamer en deomgevingbepaald teworden.
Bijniet dampdichte wandenkan ook devochtuitwisselingeenniet
verwaarloosbare bijdrage in dewarmtebalansen leveren. Inhetvereenvoudigde gevalwaarbij de opvallende straling en devochtuitwisseling verwaarloosdworden kan deformule v/ordengebruikt:
q =kF (t2-t )kcal/h
hierinis:
2
F =het oppervlak van debeschouwde wand,m
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uit de k l i m a a t k a m e r
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klimaatkamer
COp opname
C kg/h

uittre-

door de k a m e r c i r c u l e r e n d e
l u c h t h o e v e e l h e i d , Gk g / h ,

l u c h t , G-tg/h, m e t de

minimum

O

t o e l a a t b a r e CO2

C G ^ - c o n c e n t r a t i e cr k g / k g .

c o n c e n t r â t e van c r - A c r k g ^ g

f

verse l u c h t t o e v o e r g k g / h ,

afgevoerde lucht g kg/h

~C02 c o n c e n t r a t i e c b kg/kg.

CO2 c o n c e n t r a t i e c r - A c r ' * 9 / * £

luchtbehandeLings eenheid

*\ v v v v V
figuur 3

schematische

_V_^ X _ ^ X _ A v o o r s t e l l i n g van een k l i m a a t k a m e r vcor

de b e r e k e n i n g van de l u c h t v e r v e r s i n g
m e t de C O . - o p n a m e
minimum

m verband

t e r bepaling van de

t o e l a a t b a r e CCK c o n c e n t r a t i e , c r - A c r k g / k g

-6
k =warmtetransmissiecoëfficiënt,kcal/m

Ch, die afhangt

van dewarmteoverdrachtscoëfficiëntenvan debuitenlucht envan debinnenlucht op dewanden,van desamenstelling en de dikte van dewanden envan dewarmtegeleidingscoëfficiënten van dematerialen waaruit de
wanden zijn samengesteld. (10)
t ent„ zijn detemperaturen buiten en in de ruimte
aanweerszijden van debetreffende wand»
Het is duidelijk datindien in dewand dehoogste waarde van
de dauwpunten behorend bijt of/en t v/ordtbereikt, condensatie
optreedt» Wanneer dithet gevalis,verdient het aanbeveling of
dampdichte isolatie aan tebrengen of dewandenvan dekamer
dampdicht af tesluiten»
Bijhet ontwerp dient erverder voor gewaakt teworden dat
bijtemperatuurwisseling in dekamer zominmogelijk condensatie
aanwanden,vloer enplafond optreedt»
e.Niet goed afgedichte deuren,kieren ennaden,doorvoeren van
leidingen door dewanden,scheuren,sleutelgaten e»d» kunnen een
aanzienlijke verstoring geven indienhoge eisen aan detehandhaven condities worden gesteld»
Het isuitermate moeilijk dezeuitwisselingen in formules
uit te drukken» Bij debouw van deruimte dient derhalve bijzondere aandacht besteed teworden aan de afdichting» Ookhet openen
van een deur zalin de ruimte een zekere verstoringvan decondities tot gevolghebben;hiervoorkan globaal eenuitwisseling van
ongeveer 0,1 tot0,2 m luchtworden aangenomen» (11)
Bij debeschouwing over dewarmte-envochtbalans in de ruimte
ishiernogniet inrekening gebracht,dat ookregelmatig verse
(buiten)luchttoevoer, ondermeer voorhet binnen toelaatbare grenzenhandhaven vanhetCO -gehalte van de lucht in deruimte,noodzakelijkis»
Infiguur 3is,schematisch,opnieuw de te conditioneren ruimte
weergegeven waarbijis aangenomen datVm/h ofGkg/h lucht constant door dekamer en door deluchtbehandelingsinstallatie wordt
gevoerd,terwijl een gedeelte vm/h of gkg/h moet vrordentoe--en
afgevoerd voor de luchtverversing»
TNO/69/175

-Uitgaande -

7UitgaandevaneenCO-opnamevanCkg/hindeklimaatruimte,
eenconcentratie c kg/kgvandeintredendeluchteneenminimaal
toelaatbare concentratievanc -Ac kg/kginderuimtekannude
gewensteverversingwordenberekend»
VoordeberekeningvanAc geldt:
r
G.c -C=G(c - A c )
r
r
r
C
Ac =—
r G
Omdeconcentratievandeintredendeluchttekunnenhandhaven
opc kg/kgzaldeonbekendehoeveelheid gkg/hverseluchtmetde
CO--concentratievandebuitenluchtc,moetenwordentoegevoerd,
terwijldezelfdehoeveelheidluchtmetdeminimaaltoelaatbareconcentratie (c -Ac )kg/kgwordtafgevoerd»
DeCO-balansluidt dus:
S % - S(cr-Ac r )=C=GACr
o--

GAc
r
c.-c +Ac
b
r

r

DerelatietussenhetCO-gehaltevandebuitenluchtendatin
deklimaatkamerwordtnugegevendoordeuitdrukking:
( r.
.„ t
c, -V.C - Ac ;=
b
r
r

G

AC
r =—
— —

C
g

Opgemerkt dient teworden datéénpersoon peruurongeveer
0,06 tot0,1^k gCO produceert, zodat, indien gedurende langere
tijd werkzaamheden inderuimte moeten worden verricht, deze bijdrage inrekening moet worden gebracht» (11)
De aangezogen buitenlucht moet door deluchtbehandelingsinstallatie opdetemperatuur t - zùX gebracht worden eneenvochtinhoud
r
r
- X
vanx +-jh?verkrijgen» Voordeverwarmingvandeluchtmoetdus,
indiendevochtinhoud gelijkzoublijven,Q_=vpc (t --jAt -t)
2 ' p r
kcal/hwordentoegevoerdofindient -rAt <t, dooreenkoeler
r
r b
wordenafgevoerd,waarbijt detemperatuurvandeaangezogenbuitenTNO/69/175

-lucht

r b

--8lucht voorstelt« Aangezien bijkoeling devochtinhoudvan delucht
kan afnemen zalinhet algemeen,naast devoelbare warmte ook debijdrage van delatente warmte inrekening moetenworden gebracht» Heeft
delucht eenvochtinhoud vanxkg/kg dan zaleenhoeveelheid vocht
vanx +irAx -— -xkg/kgmoetenworden toegevoerd ofindien:
r—
r Ci
x >x _+-g-A* -Xmoeten worden afgevoerd door middel vandroging»
r
r p"
De capacitext van deverwarmer of dekoeler omG+gkg droge
lucht op devereiste condities tebrengen zal derhalve,met inachtnemingvan allehiervoor gestelde beperkingen ten minste moetenbedragenQ =Q +Q 0 =Ge At +ge (t -*At -t.) .
1 2
p r p r
r b
Voor deberekeningwordt vaak gebruik gemaakt vanhet begrip
enthalpie,H, dat de totalewarmteinhoud van de lucht aangeeft»
Beschouwen we eenmengselvan 1kg droge lucht van t C enx
kgwaterdamp van t C dan zaldewarmteinhoud of enthalpie van deze
O +x)kgvochtige lucht zijn:H =h +xh
hierinis:
h =dewarmteinhoud van de droge lucht d»i.c_tbijt C
xh =dewarmteinhoud van xkgwaterdamp d»i» c t»x. +596oXbijt C
c ,=soortgelijke warmte van droge lucht = 0,2.k kcal/kg C
c

=soortgelijke warmte vanwaterdamp =0,46kcal/kg C
Ten slotte isvoor deverdamping van x gv/atervan0 Ctot

x gwaterdamp van 0 C596»xkcalnodig geweest zodat deverdampingswarmte latent in dewaterdamp isopgeslagen»
Samenvattend luidt deformule (2)dus:
H =0,24 t+0,46 tx +596.xinkcal/ (1+x)kgvochtige lucht»
Het verband tussenH,X,t en derelatieve vochtigheidsgraad ,
gedefinieerd als deverhouding van departiële waterdamspanning bij
deheersende temperaturen en deverzadigingswaterdampspanningbij
deze temperaturen,wordt weergegeven in een zgn.Mollierdiagram» Hieruit is de toestand van de lucht direkt afte lezen»
Opgemerkt zijdathetMollierdiagram bestaat uit twee diagrammen,
éénmet een rechthoekig assenstelsel,het t,x diagram en éénmet een
scheefhoekig assenstelsel,het t,H diagram»
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•

figuur h H,x-diagram volgens Mollier
H=enthalpie inkcal droge lucht vermengd metx gwaterdamp
x = gramwaterdamp per kg droge lucht
<p= relatieve vochtigheid bij een barometerstand van 760mm
Hg druk
t= temperatuur van de lucht in°C

Door detwee diagrammen over elkaar heen te leggen met gemeenschappelijk t-askrijgt menhet infiguur k afgebeelde H,x,t en

}°

diagram.
Uithet diagram ziet men datverwarming ofkoelingvan de lucht
met constant blijvende vochtinhoud verloopt langs derechte x=
constant»
Ook de eindtoestand van twee luchtmengsels G met dewarmteinhoudH enG met dewarmteinhoud H is,indien geenwarmte of
vochtwordt toegevoerd of onttrokken op eenvoudige wijze uithet
diagram af teleiden»
Indien in deeindtoestand de enthalpie vanhetmengselwordt
voorgesteld doorH dangeldt:
m
a i H l + G 2 H 2 = (Gn •Q 2 )H m

m"

G +G

H ligt dus op deverbindingslijnvanH enH inhet diagram en
deelt deze lijn in twee delen in deverhouding:G :G =
(H -H ) :(H -H) .
2
m
m

1

Vele andere berekeningsvoorbeelden zijn in de literatuurbeschreven zodatkortheidshalve daarnaar mogewordenverwezen» (12,16)

3°LUCHTBEWEGING
Zoals reeds eerder isopgemerkt neemt in destationaire toestand deper tijdseenheid door deruimte tevoeren lucht de afte
voerenwarmte op.Hoe groter de luchthoeveelheid deste dichterkunnen de gestelde eisen in deruimteworden benaderd» Toch zalmen de
luchtsnelheid binnen bepaalde grenzen willen enmoeten beperken,zodat ookhier een compromis tussennauwkeurigheid en luchtsnelheid
moet worden gevonden» (1)
De lucht kan opvelerleiwijzen door deruimte worden gevoerd,
waarvan wijhiernoemen:
- verticaal omhoog ofnaar beneden doormiddel van inhet plafond
en in devloer aangebrachte sleuven,roosters e»d„
-horizontaal door geperforeerde wanden,voorzien van jalouzieën
of roosters»
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10Inhet eerste gevalmagmen eenverticale temperatuursgradiënt
verwachten inhet tweede gevaleenhorizontale bijeen lege "ideale"
kamerwaarbij de lucht met uniforme snelheid door dekamer beweegt
en deinstralinguniformis»
In depraktijk blijkt van eenuniforme stroming geensprake;
integendeel de luchtbeweging is zeer onregelmatig» Dit betekent dat
ook detemperatuurgradiënt opverschillende plaatsen in dekamer
niet dezelfde zal zijn» Eenmeer uniforme luchtbeweging is alleen
danbereikbaar indien devorm van detoevoerkanalen hiervoor apart
wordt berekende De consequenties van een dergelijke eis zullenechter zowelwat betreft de installaties als debenodigde ruimte niet
aanvaardbaar zijn»
Bij jalousie-ofroosterwanden kunnen vaak de openingen zodanig
worden ingesteld dat eenbepaald patroon van luchtbeweging zeer grof
isin te stellen,,Bijhet bovenstaande is ervanuitgegaan datde
lucht buiten dekamerwordt geconditioneerd envanuit de luchtbehandelingsapparatuur doormiddelvankanalen in dekamerwordt geblazen
waarbij de inblaasopeningen een gehele wand ofvloer moetenbeslaan,,
Indien ditniet het gevalismaar slechts een aantalkleinere openingen aanwezig zijn of deluchtbehandelingsapparatuur in devorm
van een gesloten eenheid in deruimte zelf isopgesteld, isde
luchtbeweging geheel onduidelijk»
Uiteraard behoeft ditvoor bepaalde onderzoekingen inhetgeheel geenbezwaar te zijnmits op deplaats van de te onderzoeken
objecten de gewenste temperatuur- envochtigheidsgradiënten worden
bereikt»
Omhet effect van de luchtbeweging op deplanten bijhorizontale doorstroming teverkleinen kan men,bijvoorbeeld om de 15minuten, de doorstroomrichting omkeren.Met geschikt gekozen ventilatoren
is dit zonder veelmoeilijkheden te realiseren»
Om technische redenen geeft menvaak devoorkeur aan eenhorizontale luchtdoorstroming door dekamer,hoewel in depraktijk ook
verschillende andere configuraties optreden,zoals mogeblijken uit
devoorbeelden opgenomen inhet door deCommissie voorFytotrons uitgebrachte rapport:"EnquêteFytotrons I"» (13)
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ko BELICHTING
De instraling door debelichting, dewarmtestraling vanhet
plafond en de convectieve warmteoverdracht van dewarme lampenruimte naar een relatief koude kamer vormen debelangrijkste bijdragen tot dewarmtebelasting van eenplantenkamer» Om deze tebeperkenworden,vooralindien aanzienlijke lampvermogens noodzakelijk
zijn,dubbelbeglaasde plafonds toegepaste
Hierbij doen zichverschillende problemen voor:
-welk glaswordt gekozen
- moet despouw gekoeld worden
-welke constructie dient teworden gekozen omschaduwwerking,
lijsten ensponningen tot eenminimum tebeperken*
Nog afgezien van deproblemen die ondermeer betrekkinghebbenop:
- dekeuze van de lampen
- despectrale verdeling in dekamer
- deverdeling van de lampen
- detotaal tebereiken intensiteit
- dag-nachtlengte instellingen
- uniformiteit van debelichting over dekamer
- eventuele gedeeltelijkebelichting»
Voornadere beschouwingen over deze problemen moge wordenverwezennaarhet door deCommissie voorFytotrons uit tebrengen en
doorDr» P.Gaastra samengestelde rapport "Lichtbronnen voorklimaatkassen enklimaatkamers"„ (1^)
Afgezien van de altijd optredende absorptie isnog geenconstructie voorhet plafond bekend die geheel aanalle eisenvoldoet«
Zowelperspex als thermopane worden vaak toegepast waarbij,op grond
van ervaring enberekening, een lichte voorkeur uitgaat naarhet
2

tweede systeem» Uiteraard ishet geïnstalleerde lampvermogen perm
bepalend of een dubbelbeglaasd plafond noodzakelijk is= Despectrale doorlaatbaarheid voldoet meestalvoorbeide typen aan de door
het onderzoek gestelde eisen,hoewel zeker voor speciale onderzoekingen aan dit aspect aandacht moet worden besteed»
Toepassing vanplafondswaarvan despouw doormiddelvan lucht
of doorwaterwordt gekoeld,moet ontraden v/orden omdat dit vaakintensief onderhoud vergt=
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- 12De uniformiteit van debelichting in dekamer ismede vanbelangbijdebeoordeling van deonderzoekresultaten» De lichtverdelinginverticale enhorizontale richting in dekamerwordt in sterke
mate bepaald door de oppervlaktebehandeling van dewanden zoalsblijkt
uit (15)= Het is gewensthetprobleem van delichtverdelinginde
kamers --aderte onderzoeken: inafhankelijkheid vanhet object van
onderzoek« In elk gevallijkthet gewenst een indruk tehebben van
het verloop van de lichtverdeling in dekamer»
Tot dusver iservanuit gegaan dat de lampenruimte geheelvan
dekamer is gescheiden» Insommige kamers is debelichting inde
kamer geplaatst,wat betekent dathet totale lampvermogen alswarmtelast in deberekeningen van de grootte van de installatie moet worden
afgenomen»
Om een reproduceerbare intensiteit enspectrale verdelingvan
hetuitgezonden licht tehandhaven ishet noodzakelijk voor sommige
lampsoorten detemperatuur van delampen ongeveer constant tehouden» Ditbetekent dat de lampenruimte gekoeld moetworden» Ditkan
geschieden doorbuitenlucht viafilters eneventueelviaeen koelspiraal langs de lampen te leiden» De afwijkingvan de temperatuur
maghierbijvariëren tussen +en -5 Cvan de ingestelde waarde»
Ten slotte zalmen rekeningmoetenhouden met de vermindering
van de intensiteit van de lampen doorveroudering,terwijl de lampen
zodanig dienen te zijnbevestigd dat een eenvoudige ensnelleverwisselingkan geschieden» Deboven gegeven beschouwingen zullenniet
allemaalbij debouw van eenklimaatkamer betrokken behoeven te
worden:het onderzoek dat in dekamer zalworden uitgevoerd bepaalt
demate vanbelangrijkheid van deafzonderlijke problemen»

5» DE TEMPERATUUR
Inhet algemeen zalmen detemperatuur in dekamer over een zeker
traject willen regelen» Hiertoe isin dekamer eenvoeler aangebracht
die,ingesteld op een gekozenwaarde,signalen geeft aan deverwarmings- respectievelijk koelapparatuur indien detemperatuur inde
kamer eenbepaalde negatieve ofpositieve afwijkingvan de ingestelde
waarde heeft bereikt» De grootte van deze afwijkinghangt afvan de
keuze vanhet regelorgaan» Desnelheid waarmeehet signaalvan de
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voeler gerealiseerd wordt,hangt afvan detraagheid van de voeler
zelf, detijd dieverloopt tussenhet moment waarophet signaal
wordt gegeven enhet moment dat deeerste invloed in de toegevoerde
lucht merkbaar wordt» Behalve door de overregeling, d.w.z.het nog
gedurende eenkorte tijd doorgaan van deverwarming ofkoeling als
de geloensteinstellingweerbereikt is,wordt deafwijkingmedebepaald door de dode zoneen deschakeldifferentie d.w.z.het traject
tussen deaan-enuitschakelfuncties van deregelaars,, (16)
Een veeltoegepaste betrouwbare temperatuurregelaar is dekwikcontactthermometer,waarvan deboltegen stralingsinvloeden afgeschermd dient teworden» Meestal is deze opgesteld tegen dewand
zodanig dat deinstelling en aflezingbuiten dekamerkan geschieden.
Opgemerkt moet worden dat deze plaatsniet ergrepresentatiefbehoeft te zijn voor de condities in dekamer;immers op deze plaats
zullen zelden planten staan,terwijl de invloed van deomgeving op
devoelerweleens anders zoukunnen zijn danwanneer deze midden in
dekamer zou zijn opgesteld.Conclusies over dev/aardevan detemperatuur of over de gelijkmatigheid hiervan in dekamer op grond van
de aanwijzing van een aan dewand bevestigde temperatuurvoeler,zijn
derhalve aanvechtbaar.De gewenste waarde zalhet dichtstwordenbenaderd indien de temperatuurvoeler inhet midden van dekamerwordt
opgesteld.
Het vaststellen van detemperaturen in deruimte op verschillende
plaatsen vergt een zeeruitvoerigmeetprogramma dat met de grootste
zorg dient teworden uitgevoerd.
Doorhet periodiek omkeren van de doorstroomrichting van de
conditioneringslucht wordt de over deruimteheersende temperatuurgradiënt ook omgekeerd hetgeen onder bepaalde omstandigheden vanvoordeelkan zijn.
Andere in depraktijk toegepaste systemen maken ondermeergebruik vanmet gas ofvloeistof gevulde voelerelementen,waarbijde
uitzettinghiervan langs elektrische ofmechanische weg de regelorganen stuurt,vanthermokoppels,halfgeleider elementen enweerstandvoelers. (17,18,19)
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- 14De ontwikkelingvan eenelektronische temperatuurregelaar die
geheel contactloos schakelt belooft voor detoekomst een zeerbetrouwbaar ennauwkeurig regelelement teworden dat,gecombineerd met
statische relaisschakelingen, een grote verbetering in de regeling
van deinstallaties eneenveelkleinere kans opstoringen zalgeven»

6» DEVOCHTTOESTAND VANDELUCHT
Een tochwelwat moeilijker dan de temperatuur teregelen grootheid vormt de relatieve vochtigheid, ofwellicht beter de vochtinhoud
van de lucht,vooral omdat dehiervoor teverkrijgen regelaars alle
inmeerdere of mindere matebezwaren vertonen»
Verschillende regelaarswaarvan het vochtgevoelige elementbestaat uit een bundelnatuurlijk haar,zijn vrijonnauwkeurig en traag
enmoeten regelmatigherijkt en geregenereerd worden»
Verbetering in deze situatie heeft detoepassing van eensynthetischhaarelement gebracht dat,gekoppeld aan een potentiometer waarvanhetuitgangssignaal debevochtiger en droger stuurt,thans op
verschillende plaatsen met succeswordt toegepast»
Eveneens veel toegepast wordt demethode van denatte-endrogebolregelaar,met bijvoorbeeld contactthermometers„ Hetnadeel van
deze methode is de grote zorgvuldigheid diebetracht moetworden om
het systeem goed te laten functioneren:wekelijks dekousjesvernieuwen of schoonmaken,bijvoorkeur gedistilleerd water gebruiken
enaspireren met een luchtsnelheid van ongeveer 2,5 m/s« Naast deze
meer conventionele methoden worden ook elementen toegepast dieberusten op deverandering van de elektrische weerstand met deluchtvochtigheid van een op een drager aangebracht geleidendmateriaal»
Hoewel enkele van deze elementen veelbelovend lijken isnog teweinig
bekend oververanderingen vanhet geleidingsvermogen in detijd,
over deaantasting onder invloed vanverontreinigingen en over de
reproduceerbaarheid van detemperatuurvariaties« Zeker is dat meer
ervaringmoet worden verkregen alvorens deze elementen geheelde
plaats van demeer conventionele regelaars zullenkunnen innemen»
Verschillende van de door dehandel geleverde industriële installaties enklimaatkasten zijn voorzien van zgn» LiCl-voelers»
DeLiCl-cellenworden in twee soorten uitgevoerd; bijdeene soort
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- 15wordt de celverwarmd totdat een evenwicht wordt bereikt tussen de
maximale dampspanning van deverzadigde LiCl-oplossingen deheersende dampspanning van de lucht,bijde tweedeuitvoering,waarvoor
inprincipe ook andere zoutendanLiClkunnenworden toegepast,wordt
deverandering vanhet geleidingsvermogen onder invloed van devochttoestandvan de lucht alsmaat voor de relatieve vochtigheid bepaald»
Afgezien vanhet feit dat geenwater op deLiCl-celmagkomen en dat
deze nu en danmoetworden vernieuwd zijnhiermede aanvaardbare resultaten bereikt»
Een andere groepvanmeetelementenmaakt gebruikvan deveranderingvanhet geleidingsvermogen van opbepaalde wijze behandelde
oppervlakken,bijvoorbeeld vanpolystyreen» Ook met deze elementen
isnogonvoldoende ervaringverkregen om eenbeoordeling van debruikbaarheid te geven» (20)Zoals ookbijdetemperatuurregeling het geval
v/asgeeft devochtigheidsvoeler door middelvan deregelaar,signalen
afnaar debevochtiger en de droger» (18,19)Als bevochtigers worden
stoominjecteurs,waternevelaars,sproeiers ofwaterbaden waarover de
luchtwordt geleid,toegepast» Het meest effectief,zeker daarwaar
grotehoeveelheden vocht moetenworden toegevoerd, is stoominjectie»
Als ontvochtigers worden vaak koudespiralen toegepast,terwijl ook
wel gebruikwordt gemaakt van drogers bijvoorbeeld gevuld met silicagel» Aangezien inplantengroeiruimten somswater direct aande
plantenwordt toegediend door sproeien of anderszins,hetgeenoverigenssterk ontraden wordt,terwijl door deverdamping deplant water
zalgeven aan de lucht,zalvooralaandacht aan een goedeontvochtiging dienen teworden besteed» Bijhet ontwerp van ontvochtigers
dient men rekening tehouden met demogelijkheid van invriezen van
dekoude spiralen»

7» KLIMAATKASSEN
Tot dusverhebbenwij onsbeperkt tot beschouwingen over klimaatkamers met kunstmatige belichting.De gegeven beschouwingen gelden echter in principe ookvoor klimaatkassen waarbij echter de
energie-instraling veel groter enveranderlijker is» Wilmenvergelijkbare condities ineenkasrealiseren als in eenklimaatkamer dan
zijnhiervoor installaties met zo grote capaciteit noodzakelijk dat
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- 16eenpraktische realisering bezwaarlijk is.Wanneer het echtermogelijk
is,enbijvele onderzoekingen zal ditbinnen bepaalde grenzen gelden,
datniet te allen tijde dekoudste ofwarmste binnencondities onder
extreem warme ofkoude buitenomstandigheden gehandhaafd behoeven te
blijven dan zalmet aanmerkelijk kleinere en dus goedkopere installatieskunnenworden volstaan.Zo ishet mogelijk de conditioneringsinstallaties bijvoorbeeld tebaseren op eenkoelcapaciteit van500
kcal/h.m gerekendnaarhet grondoppervlak» Met een installatie van
deze grootte zullen de gevraagde maximum temperaturen in dekas bij
grote instralingniet gehandhaafd kunnenwordenmaar deoverschrijdingkan meestalwelbinnen aanvaardbare grenzenworden gehouden.
Deze overschrijdingkan tevensworden beperkt door gedeeltelijke
of algehele scherming,,Aan de anderekant kan de capaciteit van de
kasverwarming enigszins beperktworden indien gedurende devrij zeldenvoorkomende perioden van extreme koude enkastemperaturen slechts
gehandhaafd hoeven teworden tot juistbovenhetniveauwaarbijde
plantengroei gevaar loopt dochwaarbij de groeiniet zalverlopen
zoals gewensto
Het isbegrijpelijk dat detoekomstige gebruiker zalvragen hoe
vaak enhoe lang afwijkingen van de gewenste condities verwacht mogen
worden voor tekomen.VoorNederland zijn enkele meteorologische
gegevens beschikbaar in de literatuur (21,22,23, 2*t-,25,26,)zij
het nogniet geheelenalin demeest wenselijke vorm enuitvoerigheid,aan dehandwaarvan kanwordennagegaan hoe vaak enhoe langde
gewenste binnencondities niet bereikt zullenv/orden» Sedertkort echterheeft het Instituut voorTuinbouwtechniek teV/ageningenmeteorologische gegevens laten bewerkenwaarmede eenbeter inzicht inde
klimatologische ontwerpfactorenmogelijk is. (27)

8.SYSTEEMKEÏÏZE
Bijhet ontwerpen van de luchtbehandelingsinstallaties kanvoor
het uitvoeren van elkvan de deelprocessen koelen,verwarmen, drogen
enbevochtigen,eenkeuze gemaaktworden uit veelverschillende mogelijkheden.Dit geldt ookvoor devolgorde waarin dete behandelen
lucht deze deelprocessen in de luchtbehandelingseenheid doorloopt.
In debestaande fytotrons komen dan ookverbijsterendveelverschillende systemen voor.
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- 17De efficiency van de luchtbehandeling met de genoemde deelprocessen en devolgorde hiervan kanvoor deuitersten van deontwerpcondities envoor demeest voorkomende ontwerpconditieswordenbepaald doorhet totale proces tebestuderen inhet Mollierdiagram»
Bijeen technische gelijkwaardigheid inhet behalen van degewenste condities moet uithetvergelijken van aanschaffingsprijs en
bedrijfskosteneenkeuzeworden gemaakt bijvoorbeeld tussen een systeem met centrale koudevoorziening voor een tiental klimaatkamers
ofeen systeem met éénkoelaggregaat per kamer» Over dein deze
paragraaf aangehaalde punten zijnvoor het ontwerpen vanklimaatkamers voor plantenteelt envoor klimaatkassen weinig of geengegevens bekend ofbekend gemaakt« Door deNationale Raad voorLandbouwkundig Onderzoek TNO is,opadvies van deCommissie vanFytotrons,
derhalve opdracht gegevenmetbehulpvan eenelektrisch analogon
verschillende systemen tevergelijken en optimale systemen teberekenen«
Voorts dient er denadruk op gelegd teworden dat alleinstallaties,ook deregel-en elektrische installaties,zo eenvoudigmogelijk enmet eenminimum aan onderdelen dienen tewordenuitgevoerd.,

9c BOUWWIJZE
De fytotrons inNederland zijn totnu toe uitgevoerd als series
vanvaste kamers met installaties die terplaatse door deinstallateursworden opgebouwd»
Voor detoekomst wordt verwacht dat geprefabriceerde klimaatkamers met aangebouwde,als eenheiduitgevoerde,koel- enelektrische installaties beschikbaar zullenkomen tegen concurrerende prijzen» Dan zalhet mogelijk zijn een fytotron tebouwen door eenaantalvan dezekamers opte stellen in eenvrijgoedkopehal» Devoordelenvan dezewerkwijze zijn:snelle bouw,flexibiliteit vanopstelling,het gebruik van in defabriek beproefde systemen,hetvrijwelwegvallen van installatieproblemen en eenvoudige uitbreidingsmogelijkheid.
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