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Samenvatting

Demiddelste van dedrie bijDENARKASB.V. staande kassen isin
de zomer van 1984geschikt gemaakt voor de benutting vanrestwarmte. Samen met detwee andere kassen blij-ftdeze kasdeel
uitmaken van het demonstratie-en praktijkproject energiebesparing op DENAR. Het teeltgebeuren indezogenoemde Laagwaardige Warmte (L.M.)kasblijft daarmeegericht op dehoofddoelstelling van het DENARKASproject,t.w, het leren telen onder
energiebesparendeorostandigheden.
Dit betekent dat alle teeltmaatregelen (het teeltregiem)in
deL.W.kasgericht blijven op het bereiken van een optimale
produktie, zowel kwantitatief als kwalitatief,en dat ook de
restwarmtebenutting geheel op diedoelstelling wordt afgestemd.
Er wordt alshet warevoor restwarmtebenutting nietsgedaan of
nagelaten wat ten kostezou kunnen gaan van deoptimaleproduktie.
Dezeaanpak houdt verder in,dat de teelt indeL.W.kas in
alleopzichten vergelijkbaar blijft metdeteelten in deandere
tweekassen op DENAR.
In feitebetekent het bovenstaande, dat de technische mogelijkheden van restwarmtebenutting worden nagegaan onder deomstandigheden zoalszich dieook bij "echte"restwarmtebenutting inde
praktijk van detuinbouw zullen voordoen.
Indien men in de toekomst tuinbouwkassen wil verwarmen metresten afvalwarmte van elektriciteitscentrales en/of industriegebieden,dan heeft eendergelijkemanier van verwarmen
consequentiesvoor deopbouw,bediening en regeling vande vet—
warmingsinstallaties.
Alsdemonstratie isindeL.W.kas een voor restwarmte aangepast
verwarmingssysteem geïnstalleerd.Het project isbedoeld om
kinderziekten te kunnen elimineren en om deglastuinbouwwereld de
tijd tegeven om zich technisch en psychologisch voor tebereiden
op dezemanier van verwarmen.
BijdeDENARKAS iseen container geplaatst met daarin een ketel
en warmtewisselaar voor nabootsing van de levering van
restwarmte.
Dewarmtewisselaar scheidt het primaire watercircuit van buiten
van het secundaire of verwarmingscircuit op het bedrijf.Het
primaire retourwater wordt door de industriegebruikt als
koelwater,met deeisdat dit niet warmer mag zijn dan 45graden
Celcius,bij voorkeur kouder.
Debestaande verwarming in detweecompartimenten van de L.W.kas
bestond uit:
- 9pijpen (diam. 51 mm)per kapvan 9,60 men op ketelwater
90/70graden'C.
- 9polyetheenslangen (diam.25mm)per kap van 9,60 m voor
grond-respectievelijk steenwolverwarming op derookgascondensor.
Dit systeem isvoor restwarmte aangevuld met een afzonderlijk net
van aluminium pijpen geplaatst op steunen circa 15cm boven de
bloembedden. Dit net en in seriedaarmee degrondverwarming
worden gevoed door restwarmte.

Desecundaire temperaturen aan dewarmtewisselaar kan 80°Cen
40°C bedragen om ontwerptechniscnereden en om het primaire koelwater onder de45°C tehouden zijn het extra net en degrondver—
warming ontworpen op 55/35°C,waarmeehet eersteproefjaar ook is
gewerkt. Bijwarmtevraag behoren de op restwarmte geplaatste
verwarr-ingsnetten eerst in bedrij-f te komen,gevolgd door het
reedsbestaande ketelnet.
Uit haalbaarheidstudies isgebleken dat bijeen aansluitwaarde
van 30'-'. van debenodigde 180W/m2grond aan capaciteit voor een
moderne kas !54w7m2), men 70 7. van detotalewarmtebehoette kan
dekken.
Bijhet eerstemeetseizoen van het DENAR-project isdit
percentage niet gehaaid. Alsmogelijkeoorzaken kunnen de
inregelperioce, instailatie-fcuten,constructieverschillen van de
kas, de slechte werking van deregelklep en geen optimale afstemming van deverwarmingsnetten worden genoemd. Ook andere^niet
genoemde,oorzaken kunnen een rol spelen.
Inhet nieuwe meetseizoen zal meer onderzoek naar de energiemeting, de ventilatieverschillen tussen de kassen onderling, de
C02-dosering en hetoptimaliseren van deregeling van
verwarmingsnetten verricht moeten worden.
Tot slot kan gezegd worden dat het verwarmen met restwarmte geen
noemenswaardigeproblemen voor de teelt hee-ftgegeven,hoewel
kleinetemperatuurverschillen wel tot produktieverschillen
leidden.

1 Inleiding
Also.a. voorloper van het "Haasdijkproject", isbij
DENARKA3B.V. teRijswijk een verwarmingssysteem met simulatie
van restwarmte geïnstalleerd.
Het plan "Maasdijkproject" houdt in,dat vanuit het
Botlekgebied een warmwaterleiding naar een deel van het Westland
wordt gelegd waarmeede kassen daar ten dele met rest-en/of
afvalwarmteverwarmd kunnen worden.
Bijafstandsverwarming van kassen worden devolgende spelregels
gehanteerd:
- lagere aanvoer-en retourtemperatuur dan gebruikelijk, omdat
hierbij de warmtekosten lager zijn en inmindere mateafhankelijk van de fossiele energieprijs;
- groter verschil tussen aanvoer-en retourtemperatuur om de
kosten van detransport-en distributieleidingen en energie
voor het watertransport tedrukken;
- ook ishet water een koelmediumwaarvan detemperatuur zo laag
mogelijk moet zijn;
- een aansluitwaardevan 30%van de kasverwarmingscapaciteit,
eveneensom de leidingkosten zo laag mogelijk te houden. Dit
vereist deaanwezigheid van eigen ketelsof warmeluchtkanonnen
op het bedrijf om het tekort aan capaciteit tesuppleren;
- met een aansluitwaarde van 30X van de verwarmingscapaciteit
(basisiast) kan 70 '/.van het jaarlijksbrandstofverbruik van
35m3/ra2gasworden gedekt, teverminderen met de invloed van
C02-do5ering daarop;
- de verwarmingsinstallatie inde kasreageert trager door een
groter temperatuurverschil tussen aanvoer en retour,met
daardoor langere looptijden.

2 Lfoelvan het project
Be toepassing van afstandsverwarming vraagt om een
technische wijziging van de kasverwarmingsinstallatie,dieook
consequenties heeft voor debediening en regeling daarvan.
Het isbeter om enige jaren voor dedaadwerkelijke invoering van
afstandsverwarming e'enof meerdere bedrijven reeds hiervoor
geschikt temaken om, zijhet met simulatie van de warmtebron,
kinderziekten teelimineren en deglastuinbouwwereld de tijd te
geven zich technisch en psychologisch voor tebereiden op de
nieuwe situatie.
Hst opnemen van het afnamestation (warmtewisselaar en
rsgelapparatuuri inhet demonstratieproject iszinvol om
dezelfde redenen en omdat inhet verleden dewarmtemeting met de
daaraan verbonden afrekening van dewarmtekosten in andere
eenheden (nl. de gigajoule >een teer punt isgebleken.
Door de traagheid van de installatie met lange looptijden en de
gemiddeld lagerepijptemperaturen kunnen ook teelttechnisehe
veranderingen onstaan.

Jitçangspunten

Demiddelste van dedrie bijDENARKAS B.V. staande kassen isin
dezomer van 19S4geschikt gemaakt voor debenutting van
restwarmte. Samen met detwee andere kassen blijft deze kasdeel
uitmaken van het DENARdemonstratie-en praktijkproject energiebesparing. Het teeltqebeuren inde zogenoemde Laagwaardige Warmte
(L.w.} kasblijft daarmee gericht op dehoofddoelstelling van het
DENARKAS project, t.w. het leren telen onder energiebesparende
cntstandigheden.
Dit betekent,dat alle teeltmaatregelen (het teeltregiem)in
deL.W.kas gericht blijven op het bereiken van een optimale
produktie ,zowel kwantitatief als kwalitatief, en dat ook de
restwarmtebenutting geheel op die doelstelling wordt afgestemd.
Er wordt alshet ware voor restwarmtebenutting niets gedaan of
nagelaten wat ten koste zou kunnen gaan van deoptimale
produktie.
Deze aanpak houdt verder in,dat de teelt indeL.W.kas in
alle opzichten vergelijkbaar blijft met de teelten inde andere
twee kassen op DENAR.
In feite betekent het bovenstaande, dat detechnische mogelijkheden van restwarmtebenutting op DENAR worden nagegaan onder de
omstandigheden zoalszich dieook bij "echte"restwarmtebenutting in depraktijk van de tuinbouw zullen voordoen.
Hst project DENARKAS isthans toegespitst op debloementeelt. De
keus isgevallen op deteelt van gerbera'sen de installatiezal
daarom aan de volgende temperatuureisen moeten voldoen:
- nachttemperatuur: 15a 16°C. Indewinter kan 12°Cworden
toegestaan;
- dagtemperatuur; 17a 18°C;
-grandtemperatuur: 25°C (bijeen maximalewatertemperatuur van
45 a55°C).
Het dek van de kasbestaat uit enkel glasmet daaronder een
beweegbaar energiescherm. Een afdeling isuitgerust voor de
grondteelt van gerbera'sen de anderevoor deteelt op steenwol.
Bijdebouw isrekening gehouden met demogelijkheid om in de
toekomst tetelen op een verwarmde betonvloer. Er wordt geschermd
tot ca.maart en indewinter zal bijeen buitentemperatuur van
9°C of lager het scherm altijd dicht zijn.

5.1 L'everwarmingsinstallatie

DeL.W.kas isgeschikt gemaakt voor het gebruik van rest-of
afvalwarmte met primaire temperaturen van 85/45°C. De
verwarmingscapaciteit van restwarmte zal ca. 30 V.van de totale
capaciteit bedragen. Derestwarmte wordt gesimuleerd door een bij
teplaatsen ketel.Het ketelwater voedt dewarmtewisselaar met
bijbehorende regelapparatuur,afname-station genoemd.

Het kasverwarmingswater stroomt secundair door dewarmtewisselaar. Inde kaswaren reedstwee verwarm!ngsgroepen
aanwezig, nl, het bovengrondse buizennet en degrondverwarming.
Een restwarmtesysteem kan op meerdere manieren worden ontworpen.
Boven een primaireaanvoeriemperatuar van60°C ishet mogelijk de
warmtewisselaar in serie met debestaande ketel te plaatsen. Alle
wijzigingen hebben dan plaats inhet ketelhuis en er behoeft
niets veranderd te worden aan de kasverwarmmg. Dit wasbijde
DENARKA5dan ook mogelijk. Er isechter toch gekozen voor een
rsstwarmtesysteem dat geheel gescheiden isvan het bestaande
ketelcircu.it gevoed door een warmtewisselaar parallel met de
bestaande ketel.Het was daarom nodig hiervoor een apart net
Useen zo laag mogelijke eindtemperatuur van het
aan te
=yy=
verwarm!rigswater tebereiken isook degrondverwarming gekoppeld
aan restwarmte. Het isvoor een goede layout eenvoudiger om de
pijpen van het nieuwe net teplaatsen onder debestaande pijpen.
Aantal en plaats zijnhiermede vastgelegd.
Berekend kan worden hoeveel W/m de nieuwe pijp moeta-fgeven.
Indit geval bleek de aluminium pijp met vinnen van Alcoa het
gunstigst.
Debestaande groep (buizennet) blijft op het water van de reeds
aanwezige ketel aangesloten. Alleregelingen voor deze kas
dienden teworden aangepast. Terwille van deproefnemingen kan de
CQ2niet worden betrokken van debestaande ketel met C02-net;
daarom zijn twee C02-kanonnen geplaatst, voor elkeafdeling een.

warmtetschnische gegevens

Voor dewarmtetechnisch.eberekening isuitgegaan van een buitentemperatuur van -8°C en een windsnelheid van 5m/s.
De restwarmte levert een vermogen van 54w/m2grondoppervlak bij
primaire temperaturen van 35°C aanvoer en 40°Cretour.

k-waarde L.W.kas:
k= 10,94W7m2grond . K

enkel glas

enkel glas +enkel scherm k= 8,15W7m2grond .K

Capaciteiten (W/m2>
Condities
enkel glas
enkel glas +
enkel scherm
enkel glas+ open scherm
bij2"Cbuitentemp.

restwarmte

totaal

bestaande ketel

263

54

209

196

54

142

114

54

60

Inhet algemeen wordt voor restwarmte detoekomstige aansluitwaaröevan een goed geisoleerde kasop 180w7m2grond
aangehouden. Hiervan komt 30'/, =54W/m2voor rekening vanrestwarmte, het verschil moet door deeigen installatie worden
geleverd. Het distributienet (primaire zijde) wordt opgegeven met
een aanvoertemperatuur van 85°Cen een retourtemperatuur van
45°C. Indit ontwerp isgepoogd deretourtemperatuur teverlagen. Daartoe is40°Caangehouden. Secundair van dewarmtewisselaar zijn detemperaturen 80/35°C.
De kasinstallatie isontworpen voor een aanvoertemperatuur van
55°C en een retourtemperatuur van 35°C; bijeen groter temperatuurverschil wordt de looptijd te lang. Hetaan te leggen buizennet säet degeieveraewarmte bijdeze temperaturen kunnen
atgeven.

.2.1 Wsrmteberekening

Oppervlakte van een afdeling;
Oppervlakte van twee afdelingen:
Beschikbaar vermogen restwarmte;
Pri,T,aireaanvoertemperatuur:
Primaire retourtemperatuur :
Secundaireaanvoerteaiperatuur:
Secundaire retourtemperatuur :

35
45
80
40

Capaciteit ketel (bij90"C water):
theoretisch
praktisch

1720
mz
3440
m2
54W/ir.2
of 60
°C
°f:
of 36
of 55
°C
of31
°C

183,6
200

Cap. warmtewisselaar: theoretisch
133,6
praktisch
200
bijvoorkeur 220

kW
kW
kW
kW
kW (20*/.vervuilings3raad)

begevens warmteafgiften van de netten

Om een groot temperatuurverschil tussen aanvoer-en retourtemperatuur teverkrijgen is in de kaseen speciaal verwarmmgsnet
aangelegd van aluminium pijpen (Alcoa) voorzien van vinnen om
roeerwarmte te kunnen afgeven.
Indien het grondverwarmingsnet ca. 10W/rr,2opneemt, resteert
voer het Alcoa-net 44 W / E 2 .
Alcoapijpen: diameter 20 mm,vlerkhoogte 70mm
36 lengten,elk 41,30 mlang
1505 ir,lengte voor een afdeling
3010 mlengte voor twee afdelingen
Benodigd vermogen Alcoa-net: totaal 149,6
grond-net: ,,
34

kW
kW

149600
WarmteafgifteAlcoa-net:

=49,7 W/m
1505>;2

Volgens degrafiek van Alcoa isbijeenA t= 24"Cen eenkastemperatuur van 17°Cdegemiddelde watertemperatuur 41°C.
Er iseen gemiddelde pijptemperatuur van 45°C voor het geval dat
degrafiek teoptimistisch tezou zijn.Over het Alcoa-net iseen
A t = 20°C aangehouden inverband metde looptijd inhetnet.
De looptijden van het net zijn:
Per afdeling; 18haarspelden, lengte 43,6m
3,3
per speld
=0,183 m3/h
18
0,183
watersnelheid
- — - x 1,9 x 3,6
4

= 17,9cm/s

bijeen inwendige diam. van 19mm 15de looptijd 2430s
Bijeen inwendige diam. van 20mm isde looptijd 2700s

= 40,o min
= 4 5 min

Indien deze lange looptijd bezwaarlijk is,dan dient decirculatie opgevoerd tewerden tot de looptijd 1800s=30m m is.
Oiiidezereden isdecirculatie instelbaar gehouden tussen de 3
an 5m3/h.

Warmteafgiften buizennet (figuur 1)voor deteelt vangerbera's.

1Grondverwarming i.grctendeelsbestaand)
Per 3,20 »3Pt slangen, diam. 25mm in/op degrond op een
eigen .nenggroep met warmtemeter.
Capaciteit:

12W/m2

2 Hicoa-net
Per 3,20 m3pijpen,diam. 20mm, vierkhooqte70mm; tussen
het gewas op een eigen menggroep met warmtemeter.
Capaciteit:
Totalecapaciteit restwarmte:

50w/m2
62W/m2

Het restwarmtanet kan ausmeer afgeven dan er aan capaciteit
gsboden wordt.Dezenetten zijn gekoppeld en aangesloten
volgensde schema's in-figuur2.

Denog aanwezige installatie (aanvulling capaciteit)
Per 3,20 m3pijpen,diam. 46,5/51 mm; op een eigen menggroep
met warmtemeter

;apaciteit: bij 90/70°C
bij 110/90°C

135W/m2
191W/m2

Omschrijving verrichte werkzaamheden

.1Bestaande verwarmingsinstallatie (46,5/51 mm pijp)

De installatie bestond uit 8pijpen van46,5/51 mm per 9,60 m,en
isaangevuld met 3pijpen per 3,20 m inverband met de
warmteverdeling in de kas.Deextra buizen zijn op dezelfde hijsinstallatie aangebracht en met aansluitslangen gekoppeld aan de
aanwezige verdeelleiding.

3.3.2fUcoa-net

Per afdeling iseen nieuw net aangelegd met eigen transport-en
verdeelleidingen voor:
per 3,20 m 3Aïcoapijpen (diam. 20mm), vlerkhoogte 70mm.
Dezepijpen zijn op steunen tussen het gewas geplaatst. De hoogte
van depijpen isniet instelbaar. Het pijpennet hee-fteen eigen
menggroep, gestuurd door oe computer, waarvoor de software
aangepast diende teworden.Voor dimensionering van pomp,mengklep
en leidingen gelden dehier volgende richtlijnen:
-benodigd vermogen 54 K7."2, aanvoertemp, 55°C, retourtemp. 35°C;
-maximale watersnelheid transportleidingen 1,2m/s;
-maximalswatersnelheid verdeelleidingen 0,8m/s.

'ondverwarmina

Per 3,20m 3tJLslangen (diam. 25 mm). De aanwezige installatie had
een menggroep voor twee afdelingen. Om een goede vergel1j k m g te
krijgen van deenergieverbruiken zijn twee groepen nodig. De
installatie isaangepast,de verdeelleidingen en slangen waren
weer tegebruiken. Bijde teelt op substraat liggen de slangen
naast de steenwoisiatten,bijdegrondteelt indegrond. Hierdoor
zijn twee warmtemeters nodig. Degrondverwarming gebruikt het
retourwater van het Alcoa-net om dit retourwater verder te
koelen. Mocht het grondnet nog meer warmte vragen dan wordt
gesuppleerd via een aparte regelklep.
Een en ander zal gestuurd worden door de klimaatcomputer. voor
dimensicnering van pomp,mengklep en leidingen gelden de
hlervolgende richtlijnen:
-benodigd vermogen i2W/m2, aanvoertemp. 40°Ü, retourtemp. 30°C;
-maximale watersnelheid transportleidingen 1,2m/s;
-maximale watersnelheid verdeelleidingen 0,3m/s;
-menggroep toerusten met een shuntleiding om volumestromen aan te
passen.

Simulatie installatie restwarmte

Om restwarmte tesimuleren iseen warmtewisselaar geplaatst, gekoppeld
aan een aparte ketel,met de nodige regel- en beveiligingsapparatuur. Deze eenheid verzorgt een primaireaanvoertemperatuur
van 35°C en een retou.rtemperatuur van 45°C. Een aparte regeling
bestuurt de regelklep naar gelang devraag naar warmte.Dewarmtewisselaar regelt de warmtevraag door de volumestromen aan te
passen. De installatie isvoorzien van restrictieafsluitersom
vooraf de maximum volumestromen aan tepassen aan de vereiste
condities (figuur 3 ) .

i.j.DLU^-vacrzlening

E- woran C02ter bevordering van deassimilatie gedoseerd met een
capaciteit van 2,5
ra-3
gasper 1000m2grondopperviakte.
Decapaciteit per afdeling:
4 x 9 , Ö 0 m v.44,80si
4,3 (n3gas/h
;000
Afgerond wordt 4,5 m3gas/uur verstookt indeteeltruimtedoor
middel van C02-kanonnen. De kanonnen worden door de klimaatcoiTiputeraan-of uitgeschakeld,afhankelijk van deC02concentratie inde kas.Het iigt in debedoeling C02tedoseren
zolang er licht is.Het verbruik wordt aisvolgt gemeten:
Er iseen gsaeenschappelijkegasmeter en elk kanon is voorzien
van een bedrijfsurentel1er. Uit dezegegevens ishet verbruik per
afdaling teberekenen.

4 RegelschemaL.W.kas

4.i Kegelprincipe
Het doei iszoveel mogelijk gebruik temaken van rest-of
afvalwarmte, diewordt afgegeven in het Alcoa-en
grondverwarmingsnet. Indien deze netten op voile capaciteit
werken en de vereisteruimtetemperatuur niet bereikt wordt,mag
het bestaande net van 46,5/51
rara
pijpen op de ketel pas in bedrijf
komen.
Er isop twee manieren een vertraging ingebouwd:
-op basis van tijd; alsbijvoorbeeld deruimte langer dan een
kwartier onder de ingestelde waarde isgebleven (instelbaar);
-op basis van detemperatuur; alsbijvoorbeeld de temperatuur een
aantal graden onder de ingestelde waardekomt.
Op deze wijze wordt bereikt dat deeigen ketel niet teveel
warmtegaat leveren en derestwarmte ook werkelijk voorrang
krijgt. Bijhet opstoken van denachttemperatuur naar dedagtemperatuur kan dit nl. gebeuren.
Debestaande ketel mag niet onnodig gebruikt worden.

4.2 Toelichting bijfiguur 2

4.2.1 Hetftlcoa-net
Dit netdient als primair verwarminqsnet te worden gezien,
regelend op degangbare tuinbouwinstellingen. Dit net zal de
temperatuur van de kasoppeil houden zolang decapaciteit van
restwarmte toereikend is.

Alvorenshet schema teverklaren iseen toelichting noodzakelijk
betref-fendedegebruikte onderdelen volgens onderstaande
nummering:

Nummering onderdelen van het schema:
1:Circulatiepomp,diede stroming onderhoudt over de
warmtewisselaar en de shuntleiding.
2: Restrictieafsluiter arade volumestroom van dewarmtewisselaar in teregelen.
3: Filter om de installatie tebeschermen tegen grof vuil.
4: Regeiafsluiter omde volumestroom naar dewarmtewisselaar
in teregelen op maximale warmtevraag.
5:Warmtemeter om het warrateverbruik van dewarmtewisselaar
temeten.
6: Restrictieafsluiter om de volumestroom teregelen waardoor
deretourtemperatuur naar de ketel niet te laag kan
worden; hierdoor wordt de ketel beschermd tegen corrosie.
7: Circulatiepoap omde stroming over het verdeelstuk van
denetten tehandhaven. Deze pomp stopt alser geen
warmtevraag is.
8: Terugslagklep.
9: Restrictieafsluiter om volumestroom na de
warmtewisselaar in teregelen.
iO: vierweg-mengklep om het retourwater van het Alcoa-net
langsof door het F'E-nette kunnen voeren. De netten
worden dan wel of niet in serie geschakeld.
11: Afsluiter omhet aanvoer-en retourverdeelstuk kort te
sluiten.
12: Regelklep omhet te kort aan warmte van het PE-net aan
te kunnen vullen.

De secundaire aanvoertemperatuur van dewarmtewisselaar isgesteld
op 55°C. Indien dezedoor de warmtevraag van het Alcoa-net gaat dalen,
door devraag via demengklep van ditnet,dan zal deregelklep 4 open
gaan om dewarmtevraag aan tevullen. Dit gaat door totdat de volle
capaciteit van restwarmte wordt afgegeven.

4.2.2 Het grondverwarmingsnet
Hetretourwater van hetAlcoa-net ishetaanvoerwater van het
grondverwarmingsnet.

Inplaats van een driewegmengkleD ishiergebruik gemaakt van een
viErtvsgklepom ook dewaterstroom langshet grondverwarmingsnet
te leiden. Her kan voorkomen dat het Aicoa-net wel inbedrijf is,
terwijl de grond geen warmtenodig heeft. Indit geval gaat het
water terug naar de verdeler. Ook kan het voorkomen dat beide
netten in bedrijf zijn en er voor de grond teweinig warmteis.
Er kannu extra warmte,buiten hetAlcoa-net om, worden toegevoerd via de regeiklep no. 12.Ùok dit isnog restwarmte.

4.2.3 Het bestaande net

Dit net ontvangt water van 90/70°C vanuit debestaande ketel,
aangevoerd via dereedsaanwezige transportleidingen. Het mag pas in
bedrijf komen wanneer de temperatuur van ae kasenige tijd en/of
eer,aantal graden beneden de ingesteldewaarde isgebleven. Dit
mag alleen alshet restwarmtenet al op volle capaciteit draait.
Restwarmte dient als eerste volledig benut teworden.
4.2.4 De sifaulatie-ketel

Deze ketel dient het primaire restwarmtenet tevoeden. Ais
regel wordt restwarmte geleverd met een vasteaanvoerteraperatuur
van 85°Cen een retourtemperatuur van 45"C, naar boven begrensd.
Het retourwater mag met een lageretemperatuur teruggeleverd
worden, hoe lager hoe beter.Voor deze begrenzingen iseen
regeling geïnstalleerd met aeze insteimogelijkheden. Regelkiep no. 4
zorgt voor de juiste waarden. Deregeiklep verkleint het waterdebiet
als de warmtevraag kleiner wordt.

il

5 Ervaringen nae'enseizoen

5.1Algemeen

Deeerste metingen zijn begonnen in november 1984.Alsgevolg van
deze metingen kon een aantal fouten uit de installatie worden gehaald.
Demeetcijfers uit deze periode zijn betrouwbaar te noemen. Omdat
het eerste teeltseizoen isafgesloten kar,dezemeetperiodeais
afgesleten worden beschouwd.

Loedsfactoren energievsrbruiksmeting

De vraag isnamelijk of het gemeten meerverbruik van 7 "/.door
toelaatbare meetfouten isontstaan. Om toch in het volgend meetseizcen enkele factoren in teschatten en zomogelijk uit te
sluiten, iseen inventarisatie van mogelijke oorzaken gehouden.
Hierbij is in beschouwing genomen dewijzewaarop het verbruik vastgesteld wordt,de temperaturen die inde kasheersten,devergelijkbaarheid van debeidekassen en deeigenschappen van derespectieve1ijkeversoarmingssystemen.

ng gasverbruik

Hst tegebruiken aardgas komt binnen viadriegasmeters.Eén
gassieterregistreert het verbruik van degrote ketel, één het
verbruik van derestwarmte-simulatieketel en een het verbruik
voor CÜ2--dosaring van derestwarmteafdelingen. Bijgebruik van
restwarmte blijft C02-dosering VÄP,belang.Degrote ketel zal een
hoeveelheid warmte leveren om CÖ2te kunnen doseren. Om de
grootte var,dehoeveelheid gas,benodigd voor C02doseren bij
restwarmte temeten, iseen aparte gasmeter geplaatst en wordt
C02gegeven door middel van gasgestookte C02-kanonnen.
De gasmeterstanden worden afgelezen engepubliceerd.
De veronderstelling dat degasmeterstanden tevens een maat zijn
voor het aandeel restwarmte isniet geheel juist. Degrote ketel
heeft eer;rookgascondensor en uit aantekeningen bleek het
rendement 94 '/.van debovenste verbrandingswaarde te bedragen. De
simulatieketel heeft geen rookgascondensor en hierdoor zal het
rendement lager komen te liggen.
Om degrootte van de fout die door dit rendementsverschil ontstaat
vast testellen, ishet rendement van de ketel gemeten. Voor
vaststelling hiervan zijn twee methoden,gebaseerd op rookgasanalyse,
gebruikt. Eén methode bepaalt het C02-gehaltevan de rookgassen, de
andere het 02-gehalte. Beidemetingen gaven een rendement van 30 "/.van
debovenste verbrandingswaarde, met een onderling verschil kleiner
dan 0,5 '/.als uitkomst, voor de situatiebijDENAR. Stilstandsverliezen zullen bijgebruik van restwarmte indepraktijk het
rendement van de ketel verlagen.

Oshetaandeel restwarmtetebepalendieindekasgebruiktis,
dienthetgasverbruikmet80 7.vandebovensteverbrandingswaarde
vanhetaardgasvermenigvuldigdteworden.Omdebesparingop
aardgasteberekenendientditgetaldoor0,94gedeeldteworden.
Ditishetinbouwenvanderendementsverschillenomdatdeene
installatiewelendeanderegeenrookgascondensorhee-ft.Desom
vandezeuitkomstenhetaandeelvandegroteketel(aanvullende
warmte)geefteenwaardedievergelijkbaarismethet
energieverbruikvandeVenlokas.
Degecorrigeerdewaardenvandegasverbruikenzijnintabel1
gegeven.Uitdecorrectiesblijktdathetenergieverbruikinde
L.&.kasruim 2 7.lagerisdanindeVenlokas.Hetaandeel
energiedatdoormiddelvanrestwarmteisgeleverdbedraagt60 7.,
hetaandeel aanvullendewarmte40 7. .
Hetuitgangspunt:deverhouding70Xwarmtedekkingbijeen
capaciteitvan30 7.vandeaansluitwaarde,isnognietbereikt.
Alsoorzaakkunnendeinregelperiode,installatiefouten,
constructieverschillenvandekas,deslechtewerkingvande
regelklepengeenoptimaleafstemmingvandeverwarmingsnetten
«ordengenoemd.
5.2.2Heersendetemperaturen indekas
Beklimaatcomputerregistreertdeluchttemperaturenvande
afdelingen.Perdagwordteengrafieksamengesteld enafgedrukt.
Vaneenzestalgrafiekenzijndegemiddeldedag-ennachttemperaturenperafdelingberekend.

datum
0S0185
140185
030285
060285
150285
180385
gem.
perafd.

L.W. kas
afd3
afd4
nacht dag
dag
nacht
11,0 10,1
12,0 11,2
12,6 11,7
14,2 13,3
20,2 15,0 20,3 14,9
19,8 14,9
19,3 15,0
20,4 15,0 20,1 14,6
19,7 15,0
19,2 14,6
17,3 13,6

17,5 13,9

15,9

15,7

Ven okas
afd5
afd7
dag
nacht
dag
nacht
11,7 10,8
12,0 12,0
11,4 10,5
11.1 10,1
18.6 14,7
18,7 14,8
18,9 15,0
18,6 15,0
18,3 13,5
18,1 13,6
19,1 14,7
18,8 14,5

16,4 13,2
14,8

16,2 13,3
14,8

Gemiddeld isdetemperatuurinderestwarmteafdelingen1°Choger
geweestdanindeVenlokas.Ditkomtwaarschijnlijkdooreenfout
indeklimaatregeling,waardoor inafdeling3en4minder
geventileerd isdanindeVenlokas.
5.2.3Vergelijkingproefkassen
Degevolgenvanhettoepassenvanrestwarmtevoordeproduktieen
hetenergieverbruikwordenafgemetenaanderesultatenineen
standaardVenlokas.Derestwarmte-installatieisaangebrachtinde
L.W.kas.Voorderestwarmteproefishetdek,datgedeeltelijk
wasvoorzienvanacrylpiaten,vervangendooreendekvanenkel
glasmetbeweegbaarenergiescherm.Ditisgedaanomderesultaten
meerinovereenstemmingtedoenzijnmetdepraktijk.

Dewarmteverbruiken van beide kastypen zijn voor dezelfde
condities berekend. Haar voren kwam dat deL.M.kas4%
minder energie verbruikt dan de Venlokas (warmteverliezen
door debodem zijn buiten beschouwing gelaten). Of het verschil
inraamopening daar invloed op heeft isniet teachterhalen. De
lengte van de raamopening van deVenlokas isper afdeling aane'en
zijde 188meter. Voor deL.W.kas isdit 326meter. Wanneer de
lengte van de raamopening groter ismoet deraamstand kleiner
zijn. Bijhet cpmeten van deraamopening en hetdoorneraen
van de instellingen bleken geen verschillen tebestaan diehet
verschil inraamopening compenseren. De invloed van de ventilatie
op het energieverbruik isniet eenvoudig vast testellen en moet
over een langereperiode geobserveerd worden. Wel isbekend dat
door overmatig ventileren meer energie wordt verbruikt.

zi.2.4Eigenschappen restwarmte-installatie

Een heersende opvatting isdat de restwarmte-installatieper
definitie meer energie verbruikt dan een conventionele installatie. Deomlooptijd, de tijd waarin het water één keer rond
stroomt, iscirca 40minuten, ten opzichte van 15minuten bijhet
normale systeem. Door deze grote omlooptijd zouhet systeem traag
reageren. Dat wil zeggen,bij vergroting van dewarmtevraag,
duurt het langer voordat de installatie op denieuwe situatie is
ingespeeld. Er zoudusonnodig meer warmte inde kas gebracht
worden dan bijhet conventionele systeem. Het onnodigeenergieverbruik hangt echter niet af van deomlooptijd,maar van het
volume (waterinhoud) van het systeem.
Op het moment dat de temperatuur de bovengrens passeert,sluit de
computer demengklep, waardoor geen warmtemeer wordt toegevcerd.
Het cp dat moment aanwezige warmwater inhet leidingnet blijft
circuleren om af te koelen, of dit nu snel of langzaam stroomt.
Bijde DENARKAS ishet volume van het restwarmtenet 60 7.van dat
van het bestaande net.Cp het moment van stopzetten bevindt zich
40 '/.minder,niet meer te gebruiken warmte inhetnet.

.5'verhoudingrestwarmte en ketelwarmte

Een belangrijk aspect van dit project isde verhouding tussen
gebruikte restwarmte en aanvullende ketelwarmte.
De prijs van restwarmte isgekoppeld aan deaardgaspnjsen is
circa 10 '/.lager. Door berekening iskomen vast te staan dat
30*'. van de aansluitwaardevan de kas70 "/.van deenergiebehoefte kan dekken. Voor deenergiebehoeftevan een moderne kas
wordt 130W/fl)2aangehouden. Het aansluitvermogen, 30 '/.van
180W/m2, is54w7m2bodemoppervlak.
Het gasverbruik per 100m2per week wordt dan 93n»3aardgas
bijeen ketelrendement van 1007..BijdeDENARKAS isdit 87,5mo
gas per 100m2per week bijeen rendement van 94X.
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De verwachting wasdat inde koude perioden devermogensbehoe-fte
niet onder de'-54.W/m2zoudalen.Bijeen optimaal stookpatroon
sou dan derestwarmte-verbruikslijn moeten samenvallen met de
307.lijn (gra-fieken 1 er,2 ) .
Het isvoor dehand liggend dat in dewarmere perioden,'per week
genomen,het restwarmte verbruik lager ligt. Inde koudepieken
'smorgens,zal de ketelinstallatie bijverwarmen, terwijl in de
warme uren van dedag geen 54w/m2gevraagd wordt.
De getallen intabel 1vertellen dat h-etaandeel restwarmte 60/.
var.het totale energieverbruik is.Het optimale stookpatroon is
tijdens dezeraeetperiodeniet bereikt,omdat de restwarmteinstailatieweggedrukt wordt door het bestaande net op deeigen
ketel, hetgeen alseen onvermijdelijk gevolg van de in de
praktijk gangbare teeltsethodemoet worden beschouwd.

6 Aandachtspunten in komend meetseizoen

Uit debeschouwing van deresultaten van het eerste seizoen komen
een aantal aanwijsingen voor het komend meetseizoen naar voren.
De punten diedenodigeaandacht verdienen zijn denavolgende:
-de verbruiksmeting
- het gedrag van de regelklep
- het optimaliseren van het restwarmteaandeel
Iiideonderstaande paragrafen zijn deze punten nader uitgewerkt.

6.1 Heting energieverbruik
DeL.k'.kasisniet zonder meer vergelijkbaar met de Venlokas.De
ventilatie van deL.W.kas lijkt bijeen eerste beschouwing
royaler dan die van deVenlokas.Hoe groot het effect isop het
energieverbruik isniet eenvoudig vast testellen. Door een nauwkeurigeobservatie vanhet ventilatiegedrag kandegrootte van
deze factor ingeschat worden. Door het afwijkend model zal wellicht deL.W.kasminder energie nodig hebben dan de Venlokas.Het
vergelijken van deenergieverbruiker,kan tot op zekerehoogte,
maar niet voor da volle 100'.'. .
Degebruikte methodeo:nhet specifieke energieverbruik temeten
enhet aandeel dat door derestwarmte geleverd wordt vast te
stellen, zal vergeleken moeten worden met demeetcijfers van de
warmtemeters die geplaatst zijn. Door het gebruik van de
warmtemeters isdeonzekere en niet constante factor van de ketel
uitgeschakeld. Meting van een ketelrendement zseen goede
indicatie maar geeft geen informatie over stilstand- en
transportverliezen. Daarnaast zal de nauwkeurigheid van de
warratemetingdievan degasmeter tenminste moeten benaderen.

6.2Hst gedrag van de regelklep
De werking van deregelklep wasvoldoende voor simulatie van
restwarmte. Regeltechnisch gezien washet een storendefactor.
Doordat de klep nooit een evenwichtssituatie bereikte ontstond
een golvend temperatuurverloop dat inhet gehele systeem terug te
vinden was.Deslechte regeling beinvioeddede werking van de
simulatieketel. De ketel heeft een aan/uit-regeling en werkt
onder andereook op deretourtemperatuur. Deregelaar isaangepast doch dewerking ervan isnog niet nagegaan.

6.3 Optimalisering aandeel restwarmte
Het aandeel restwarmte ten opzichte van het totaalverbruik
bedreeg 60 7. . Dezewaarde isnog betrekkelijk omdat de
verbruiken in demaanden mei,juni en juli niet meegerekend
konden worden.Wel isduidelijk dat het aandeel restwarmte hoger
kan zijn. Gedurende de koudeweken 2,3en 7had het percentage
restwarmte tegen de30 '/.aansluitwaarde aan moeten liggen.

irliiciB C

Na dar,meetseizoen zijn de navolgende conclusies te trekken:
- Toepassing van restwarmte of anderewarmtebronnen met lagere
aanvoertemperaturen dan gebruikelijk zijn goed mogelijk en
geven geen noemenswaardigeproblemen voor een gerberateelt.
- Het samenwerken van het lagetemperatuurnet met de bestaande
installatie vraagt denodige aandacht bijhet instellen van de
kli;naatccœputer.
- Hst lagetemperatuurnetraagniet door het ketelverwarmingsnet
werden beïnvloed. Het kstelnet mag pas inwerking komen alshet
iagetemperatuurnet niet aan dewarmtevraag kan voldoen.
- De verwarmingspijpen zullen al "koud"moeten zijn alshet
enErgiescheriT!gesloten wordt.Door het sluiten van het scherm
wordt dewarmtevraag verlaagd.
- Deenergieverbruikenvan deL.W.kasen deVenlokaszijn niet
helemaal gelijk en zijn van invloed bijdevergelijking.
- Demetingen moeten worden voortgezet met moderneremeetapparatuur.

Tabel 1Overzicht gasverbruiken DENARKAS, periode84/85 inmi/100m2/week,

Week Kest- LW*0,8 LwïO.8 Aanvul- Totaal Totaal Totaal Venia
nr. warmte
/0,94 iing
Iecorn 2e corr. kas
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
i
i .
•Ù

4
5
6
7
8
9
10
il
12
13
14
15
16
17
18

177.00
34.00
25.00
76.00
79.00
72.00
83.00
76.00
31.00
45.00
88.00
65.00
50.00
81.00
102.00
80.00
76.00
101.00
93.00
75.00
74.00
76.00
84.00
77.00
68.00
72.00
67.00
42.00
75.00

141.60
27.20
20.00
60.80
63.20
57.60
66.40
60.80
64.80
36.00
70.40
52.00
40.00
64.80
31.60
64.00
60.80
80.80
74.40
60.00
59.20
60.80
67.20
61.60
54.40
57.60
53.60
33.60
60.00

150.64
28.94
21.28
64.68
67.23
6i . ^8
70.64
64.68
68.94
38.30
74.39
55.32
42.55
68.94
86.31
68.09
64.68
85.96
79.15
63.83
62.98
64.68
71.49
65.53
57.87
61.28
57.02
35.74
63.83

***.**
* * ï • *^

***.**
14.00
6.00
41.00
21.00
35.00
36.00
46.00
55.00
65.00
129.00
113.00
74.00
58.00
50.00
105.00
62.00
42.00
36.00
34.00
51.00
41.00
26.00
17.00
10.00
30.00
25.00

177.00
34.00
25.00
90.00
85.00
113.00
104.00
111.00
117.00
91.00
143.00
130.00
179.00
194.00
176.00
138.00
126.00
206.00
155.00
117.00
110.00
110.00
135.00
118.00
94.00
89.00
77.00
72.00
100.00

141.60
27.20
20.00
74.80
69.20
98.60
87.40
95.80
100.80
82.00
125.40
117.00
169.00
177.80
155.60
122.00
110.80
185.80
136.40
102.00
95.20
94.80
118.20
102.60
80.40
74.60
63.60
63.60
S5.00

v'erschil

150.64
28.94
21.28
78.68
73.23
102.26
91.64
99.68
104.94
84.30
129.89
120.32
171.55
181.94
160.81
126.09
114.68
190.96
141.15
105.83
98.98
98.68
122.49
106.53
83.87
78.28
67.02
65.74
88.83

2194.00 1755.20 1867.23 1222.00 3416.002977.20 3089.23 3164.50
Meerverbruik Venlokast.o.v.L.W.kas :2.38%

255.50
49.50
37.50
76.00
77.00
94.00
88.50
97.50
96.50
94.00
116.00
118.00
175.00
164.00
162.50
128.00
106.50
181.00
147.00
117.00
103.00
98.00
106.00
95.00
63.00
78.50
75.50
7i.00
93.50
75.27

104.86
20.56
16.22
-2.68
3.77
-8.2S
-3.14
-2.18
-8.44
9.70
-13.89
-2.32
3.45
-17.94
1.69
1.91
-8.18
-9.96
5.85
11.17
4.02
-0.68
-16.49
-11.53
-20.87
0.22
8.48
5.26
4.67

Lijst van meetpunten.

bimulatie-instaliatie
Mtpnt
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T "7

T3
T9

Kan.

8
9
10
11

Funktie
Aanvoertemperatuur ketel
Primaire aanvoertemperatuur warmtewisselaar
Primaireretourtemperatuur warmtewisselaar
Retourtemperatuur ketel
Secundaire aanvoertemperatuur warmtewisselaar
Secunaaireretourtemperatuur warmtewisselaar
Temperatuur aanvoerverdeler
Temperatuur retourverdeler
Buitentemperatuur

Afdeling 4

Afdeling 3

Mtpnt

Kan.

Mtpnt

T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
T 16
T 17
T 18
T 19
T 20
T 21

12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25

T
T
T
T
T
T
T

22
23
24
25
9-7

28
T 29
T 30
T 31
T TO
T wo

Kan.

26
27
28
29
30
31
32
35
36
37
38
39

Funktie
Aanvoertemperatuur mengklep Alcoa-net
Aanvoertemperatuur Alcoa-net
Retourtemperatuur Alcoa-net
Aanvoertemperatuur vierwegklep P.E.-net
Aanvoertemperatuur P.E.-net
Retourtemperatuur P.E.-net
Retourtemperatuur vierwegklep P.E.-net
Luchttemperatuur bijmeetbox
Schermtemperatuur
Luchttemperatuur op 10cm hoogte
Luchttemperatuur op 150cm hoogte
Retourtemperatuur bestaand net

%Mtpnt=Meetpuntnummer in het Plaatsingsschema van deMeetpunten.
* Kan.= Kanaalnummer vande Datalogger.

gasverbruik m m 3 /100m 2 /week
---

aandeel restwarmte
totaal restwarmtekas
Venlokas
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Sra-fiek 1 Vergelijking brandsto-fverbruiken (niet gecorrigeerd).

gasverbruik in m 3 /100m 2 /week
gecorrigeerd aandeel restwarmte
totaal restwarmtekas
Venlokas
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30% vermogenslijn

50
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Grafiet' 2 V e r g e l i j k i n g brandsto-fverbruiken (gecorrigeerd).
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