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SAMENVATTING
In een eerder stadium is door het Laboratorium voor Agrarische Bouwkunde (L.A.B.) in
Leuven een sensor ontwikkeld die ventilatiehoeveelheden continu kan meten in mechanisch geventileerde stallen. Deze sensor
kan onder die omstandigheden een meetnauwkeurigheid behalen van 60 m3/h in het
meetbereik van 200 tot 6000 m3/h. Doel van
deze proef is te onderzoeken of deze sensor ook bruikbaar is voor natuurlijk geventileerde stallen. De verwachting was dat de
sensor niet gevoelig genoeg zou zijn om
een groot deel van de tijd een bruikbaar
signaal te leveren. De sensor is eerst in een
windtunnel opstelling gekalibreerd. Vervolgens is deze sensor in een ventilatiekoker
van een natuurlijk geventileerde biggenopfokstal geplaatst. Hier zijn de meetgegevens van een testperiode van totaal 13
dagen verzameld met een representatief
buitenklimaat. Iedere seconde van de testperiode werden klimaatgegevens gemeten.
Uit de resultaten blijkt dát de sensor tijdens
meer dan 98% van de tijd een naar buiten
gerichte luchtstroom heeft gemeten. Een
dergelijke lu~htopbrengstmeting is alleen
mogelijk in stallen met uitlaatkokers en niet
bij een open nok. De uitlaatkokers moeten
ook vormvast zijn. Tijdens de kalibratie in de
windtunnel bleek dat de sensor een nauwkeurigheid van 20 m3/h heeft.
Dit is nauwkeuriger dan bij mechanische
ventilatie omdat bij natuurlijke ventilatie de
drukverschillen kleiner zijn. Het horizontaal
dan wel vertikaal plaatsen van de sensor
heeft een geringe invloed op de meetnauwkeurigheid, de verschillen zijn altijd kleiner
dan 50 m3/h. Het signaal van de sensor in
de stalopstelling kan voor 52% verklaard
worden door temperatuurverschillen en
windrichting en -snelheid. In de praktijk fluctueren drukverschillen over een ventilatiekoker continu, terwijl in een windtunnel in een
stabiele situatie wordt gemeten. Dit verschil
kan wellicht, naast schommelingen in warmteproduktie en tijdsvertragingen, een deel
van de resterende 48% van het signaal van
de sensor verklaren. Verder onderzoek is
nodig om vast te stellen of deze sensoren
ook bruikbaar zijn voor stallen met meerdere ventilatieopeningen.

SUMMARY
In previous work a sensor has been developed to measure continuously the ventilation
rate through a mechanica1 ventilated building. The sensor allows measurement of the
ventilation rate in an exhaust chimney
(0.5 m diameter) with an accuracy of
approximately 60 m3/h in a range from 200
to 6200 m3/h. Question arises whether this
sensor might be applicable in natura1 ventiIated buildings as well. The hypothesis was
that the sensor might not be sensitive
enough to produce a usefull signal during a
substantial period of time. After the sensor
had been calibrated in a laboratory test rig it
was mounted in an exhaust chimney of a full
scale natura1 ventilated pig house.
After calibration in laboratory conditions, the
exhaust chimney with the sensor were
mounted in a commercial pig house and
relevant data were collected. A testing
period of 13 days was selected in order to
have a period with representative outside
conditions. During this period the relevant
variables expected to influence the output
signal of the ventilation rate sensor were
continuously monitored. It could be found
that for 98% of the time of testing a relevant
positive air flow rate was measured.
Such air flow rate measurements in natura1
ventilated livestock buildings are only possible in buildings with a round ventilation
chimney instead of an open ridge. The
chimney has to be rigid and non-deformable .
In such chimneys, the L.A.B.-air flow rate
sensor showed an accuracy of zl 20 m3/h in
a laboratory fan test rig over the range from
200 to 6000 m3/h when the pressure differences are low and between 0 and 10 Pa.
The differente between a horizontal and a
vertical position of the air flow rate sensor
results in maximal output differences of
zt 50 m3/h and can be neglected in practica1
applications. Further research is necessary
to establish the applicability of the sensor in
livestock buildings with more than two ventilation openings.
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INTRODUCTION
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Belang van ventilatie

een belangrijke rol te spelen in het ontstaan
van de temperatuursgradiënten (6,8,12).
Voor de beschrijving van dit proces is een
experimentele formule bepaald welke aangeeft of de binnenkomende luchtstroom in
geval van een luchtinlaat bovenaan in een
of meerdere zijwanden al dan niet zal neervallen op de dieren (8,17,18). Met een
tracer-gas techniek werd op een schaalmodel gepoogd het proces van niet-perfekte
luchtmenging te analyseren doch dit heeft
nog niet geleid tot modellen die bruikbaar
zijn op reële systemen (16). Hiervoor is het
immers nodig om het ventilatiedebiet continu te kennen. Omdat het luchtdebiet niet
continu gemeten kan worden, is in de praktijk de belangstelling gegroeid voor systemen die de val van te koele lucht verminderen doordat de verse lucht op vloerniveau
binnentreedt of zeer verdeeld via poreuze of
geperforeerde plafonds de stal binnenkomt
(19). Uit de literatuur kan dus duidelijk
geconcludeerd worden dat het luchtdebiet
door een dierlijke produktie-eenheid één
van de meest belangrijke te regelen parameters is.

Het ventilatiesysteem wordt door verschillende auteurs beschouwd als de factor die
controlerend inwerkt op andere klimaatsfactoren in een dierlijke produktie-eenheid
(1,2,3). Carpenter (1974) stelt dat het ventilatiesysteem zo belangrijk is omdat de
luchttemperatuur en de luchtsnelheden er
door bepaald worden (4). De complexiteit
van het ventilatiesysteem schrijft hij toe aan
de interacties tussen klimaatsfactoren en
factoren zoals gebouwstruktuur, groepsgrootte, ziektekansen, enzovoort. Tevens
kan het ontwerp van het ventilatiesysteem
de grenzen van het beschikbare microklimaat (temperatuur, luchtsnelheden,enz)
rondom het dier vastleggen. Het doel van
ventilatie wordt door Brute (1981) omschreven als de beheersing van gassenconcentratie, luchtvochtigheid en temperatuur van
de stallucht (5). Om dit doel te realiseren,
moet het ventilatiesysteem twee basisfuncties vervullen: ten eerste een efficiënte controle van de ventilatiehoeveelheid, ook wel
luchtdebiet genoemd, en ten tweede een
beheersing van het luchtbewegingspatroon
(6,7). Het luchtbewegingspatroon vormt
hierbij de schakel tussen het ventilatiesysteem en het microklimaat rondom het dier
(8). Reeds in 1908 schreef King dat er één
factor van overwegend belang is voor een
goede klimaatbeheersing in een dierlijke
produktie-eenheid: het ventilatiedebiet (9).
Onafhankelijk van het staltype en de uitrusting is het ventilatiedebiet de variabele die
continu moet worden beheerst (10). De
belangrijke invloed van het ventilatiedebiet
op temperatuur, vochtigheid en gasconcentratie wordt aangehaald door verschillende
auteurs (4,7,11,12). Ook de invloed van het
luchtdebiet op de warmteverliezen van het
gebouw wordt beschreven in de literatuur
(13,14,15). Er wordt geschat dat de globale
warmteverliezen op jaarbasis voor een
vleesvarkensstal voor ongeveer 70%
gebeuren door ventilatie. Tevens mag
gesteld worden dat een luchtdebietbeheersing een noodzakelijke voorwaarde is om te
komen tot de belangrijke luchtpatroonbeheersing (16,17). Op basis van meetresultaten en observaties blijkt het luchtpatroon

1.2

Behee rsing van de hoeveelheid ventilatie in stallen

Op basis van het effect van de klimaatbeheersing in commerciële produktie-eenheden en de kennis omtrent het belang van
het debiet ontstond de hypothese dat de
huidige sturing van het luchtdebiet in funktie
van de staltemperatuur weinig efficiënt is.
Daartoe werd eerst nagegaan in welke mate
met de huidige toegepaste regelaars het
beoogde debiet gerealiseerd wordt. Door
middel van metingen in praktijkstallen werd
geen verband gevonden tussen het gemeten luchtdebiet door een afdeling met vleesvarkens en de gemeten binnentemperatuur
(20). Tevens bleek dat de relatie tussen
stuurspanning naar de ventilator en geproduceerd luchtdebiet niet éénduidig is bij
lage stuurspanningen. Het beoogde luchtdebiet werd dus niet gerealiseerd (20,21).
In de praktijk komt het luchtdebiet in een
mechanisch geventileerd gebouw tot stand
door de gecombineerde werking van de
temperatuurregelaar met de ventilator. De
5

vraag werd dan ook gesteld in hoeverre de
huidige temperatuurregelaars in combinatie
met de typische karakteristieken van een
axiaalventilator wel een efficiënte luchtdebietbeheersing toelaten. Daartoe werden
regelaars en ventilatoren geïsoleerd in
afzonderlijke laboratoriumopstellingen. Van
vijf veel gebruikte handelsmerken van regelaars werden telkens vier exemplaren getest
bij verschillende posities van de instelpunten. In totaal werden 248 regelaarcurven en
12 verschillende ventilatortypes gemeten.
Bij de regelaars werden verschillende afwijkingen vastgesteld ten opzichte van de
theoretische curve. Tevens werd aangetoond dat de gebruikelijke combinatie van
deze regelaar met een axiaalventilator geen
stabiele luchtbeheersing toelaat (20,21) in
de mechanische geventileerde stallen. Voor
mechanisch geventileerde stallen is daarom
een meetsysteem ontwikkeld voor continu
luchtdebietmeting (21,22,23,24); dit wordt
ook wel een meetturbine of meetventilator
genoemd. Meetventilator is in principe een
onjuist woord, want een luchtdebietmeter is
geen ventilator, al lijkt het daar uiterlijk wel
op. Dit nieuw ontwikkelde meetsysteem
werd geïntegreerd in de regelapparatuur
voor mechanisch geventileerde stallen
(21,25). Dit principe van continu luchtdebietmeting door middel van een vrijdraaiende meetturbine en terugkoppeling van dit
meetsignaal voor debietsturing, wordt
inmiddels gebruikt door verschillende producenten van klimaatregelapparatuur. Tot
voor kort had dit meetprincipe een beperkte
meetnauwkeurigheid van ongeveer 600
m3/h in een meetbereik van -1: 500 tot 6200
m3/h en dit bij drukken van 0 tot 100 Pascal
(26). Door verbeteringen aan te brengen
aan het meetsysteem kon recentelijk de
meetnauwkeurigheid opgevoerd worden tot
60m3/h in een meetbereik van 200 tot 6200
m3/h en dit bij drukken van 0 tot 120 Pascal
(27,28).

6

-

3 METHODE
METHOD
3.1

duceerd luchtdebiet van maximaal
300 m3/h);
het is niet te zwaar (maximaal 3 kg) zodat
een eenvoudige montage in de dakconstructie mogelijk is;
het heeft een kleine tijdsconstante (kleiner
dan 20 sec) zodat het meetsysteem bruikbaar is als sensor in een regelsysteem;
- de prijs moet laag zijn, zodat het bruikbaar is als regelsensor. Een prijs tot
f 300,- maakt het systeem direct concurerend met reeds op de markt zijnde meetsystemen.
_
Op basis van de resultaten die behaald
worden in mechanisch geventileerde
gebouwen, lijkt het meetprincipe van een
vrijdraaiende meetturbine eveneens bruikbaar bij natuurlijke ventilatie (22,23,24,29).

Korte beschrijving van het meetsysteem

3.1.1 Eisen waaraan het meetsysteem moet
voldoen
Om tot een bruikbaar meetsysteem te
komen voor continu Iuchtdebietmeting in
natuurlijk geventileerde gebouwen, moet het
meetsysteem aan een aantal voorwaarden
voldoen. Aan het meetsysteem worden de
volgende eisen gesteld:
- het werkt in de omgeving van een dierlijke
produktie-eenheid: stof, vocht, agressieve
gassen, grote temperatuursverschillen;
- het blijft operationeel zonder ijkingen en is
onderhoudsarm gedurende een periode
van 10 jaar;
- het laat toe het luchtdebiet te meten in
een meetbereik van 0 tot 3000 m3/h met
een voldoende nauwkeurigheid (beter
dan 100 m3/h);
- het veroorzaakt een minimale drukval voor
de luchtstroming (een verlies aan gepro-
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3.1.2

Positie van de debietsensor

In de eerste plaats moet opgemerkt worden
dat dierlijke produktie-eenheden in de prak-

1

115
A
A
120
33
59
-12

I

170

I

750

29
I

Figuur 1: Doorsnede en plattegrond van de gespeende biggenstal, waarin de stalproef is uitgevoerd
Figure 1: Plan and cross-section of room for vveaned piglets where the field test was carried
out
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tijk nooit volledig tocht- en lekvrij gemaakt
(kunnen) worden. In de beschouwde opstelling wordt een luchtinlaat gebruikt in één
zijde van het gebouw. Er is één enkele uitlaat voorzien, namelijk via de ventilatiekoker
in het dak (zie figuur 1). In eerste instantie
wordt dus aangenomen dat de lucht inderdaad de stal binnenkomt via de luchtinlaat
en de stal verlaat via de trekschouw. Om de
zekerheid te hebben dat het gehele ventilatiedebiet gemeten kan worden in een dergelijke opstelling, inclusief lekstromen, is het
nodig om de meetsensor te plaatsen in de
uitlaatopening van het gebouw (zie figuur
2). Er wordt daarom op het natuurlijk geventileerd gebouw een koker gebruikt in plaats
van een open nok. Een dergelijke koker is
identiek aan die voor mechanisch geventileerde gebouwen (diameter 46 cm, totaalhoogte 100 cm). Tevens wordt er slechts
aan één zijde van het gebouw een luchtinlaat gebruikt zodat er geen dwarsventilatie
ontstaat. Opdat een naar buiten gericht
luchtdebiet wordt gemeten met een dergelijke opstelling moet de lucht dus via de luchtinlaat de stal binnenstromen om via de dakkoker de stal te verlaten. Een richtingsdetectie van de luchtstroom is hierbij noodzakelijk. De nodige voorzieningen zijn genomen om de richting van de luchtstroom door
de koker te detecteren. Dit gebeurt door

middel van twee naderingsschakelaars op
de toerentalmeting van de meetturbine (24).
Als lucht op eenzelfde moment binnen- en
tevens buitenstroomt via de luchtinlaat
wordt dit in een dergelijk proefopzet bijgevolg niet gedetecteerd.
3.1.3 Principe van het meetsysteem
In een dergelijke vrij grote uitlaatopening
kunnen door drukverschillen vrij complexe
turbulente luchtbewegingen optreden.
Onder zulke voorwaarden is de luchtstroming in een dergelijke koker onderhevig aan
belangrijke veranderingen inzake stromingsrichting, grootte van de luchtsnelheid en het
profiel van de luchtsnelheid over de uitlaatopening. Daarom wordt een vrijdraaiende
meetturbine gebruikt, die het hele oppervlak
in de ronde uitlaatopening bestrijkt. In de
literatuur is aangetoond dat het toerental van
een dergelijke meetturbine afhangt van het
luchtdebiet door de uitlaatopening en van
het drukverschil over de uitlaatopening. Voor
kleine diameters zijn oplossingen beschreven om de drukvariaties op het toerental te
corrigeren (29,30). Voor grotere diameters
(0,5 m) zijn oplossingen uitgewerkt voor
mechanisch geventileerde stallen met een
luchtdebietbereik van 200 tot 6000 m3/h en
een drukbereik van 0 tot 120 Pa.(29,31)

Figuur 2: Positie van de luchtdebietsensor in de stal
Figure 2: Posifion of measuring device in room dwing field test
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(figuur 3a en 3b). Recentelijk werd een
meetturbine ontworpen welke qua vorm,
toerental, karakteristieken en lagering een
vrijwel drukonafhankelijke meting toelaat in
het bovenvermelde meetbereik en dit met
een nauwkeurigheid van 60 m3/h (26,27,28).

3.2

Beschrijving van de ijkopstelling

In de bovenbedoelde opstelling van de
luchtdebietsensor zal het toerental onderhevig zijn aan veranderingen in luchtdebiet en

BINN

BUITEN
P

buit.

IET

P

buit.

>>>

Pbín
l

Figuur 3a: Invloed van het “back flow effect” op een meetturbine
Figure 3a: Influence of back-flow effect on measuring device
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Figuur 3b: Karakteristieke kurve van een meetturbine bij verschillende drukverschillen over
de meetsectie
Figure 3b: Characteristic curve of measuring device for different pressure gradients over
ven tila tion dut t
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ventilator wordt gebruikt om electrische
energie om te zetten in een toerental en vervolgens in beweging van lucht. Een vrijdraaiende meetturbine werkt juist andersom
en ontvangt energie uit bewegende lucht en
zet dit om in een toerental. De turbinekarakteristiek die het verband weergeeft
tussen luchtdebiet, toerental van de meetturbine en drukverschil over de uitlaatkoker,
toont veel overeenkomsten met die van een
axiaalventilator (zie figuur 3a). Om de ijking
van de Iuchtdebietsensor uit te voeren
wordt gebruik gemaakt van een genormeerde ijkopstelling waarmee luchtdebieten
gegenereerd kunnen worden bij verschillende drukverschillen over een ventilatiekoker
(figuur 4). Voor de meting van het luchtdebiet wordt in de ijkopstelling gebruik

in drukverschillen over de koker. Opdat de
debietsensor een juist luchtdebiet meet in
een vaste ventilatiekoker, wordt deze vooraf
geijkt in de koker bij verschillende luchtdebieten en drukverschillen. Er is een grote
overeenkomst tussen dit meetprobleem
enerzijds en het bepalen van de karakteristieken van axiale ventilatoren anderzijds. De
bepaling van het verband tussen het toerental, het geproduceerde luchtdebiet en het te
overwinnen statische drukverschil van axiale ventilatoren vormt een vergelijkbaar meetprobleem. Het is bekend dat het “back flow
effect” optreedt bij axiaal ventilatoren als het
te overwinnen statische drukverschil toeneemt. Dit leidt tot een karakteristiek nietlineair verband tussen toerental, luchtdebiet
en te overwinnen statisch drukverschil. Een

Legende bij figuur 4
Transducer voor toerental en draairichting van het veldmeetsysteem.
Transducer voor toerental testventilator.
14 Naderin sschakelaars.
Licht evoe7ige sensor.
Licht % ron.
18, 19 en 20 Meetpunten voor verschildruk; statisch en dynamisch.
“Windtunnel’‘-opstelling.
Drukkamer.
Testventilator.
Diafragma voor luchtdebietregeling.
Motor voor sturing diafragma.
Positie-opnemer van het diafragma.
Meetlens.
29 Verschildrukmeting over de meetlens.
Hulpventilator.
Seriële data-overdracht naar grafische verwerkingseenheid (Tektronix 4052A).
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Computer met toetsenbord, scherm en floppy-disc voor sturing der
meetopstelling en stockage der resultaten.
Parallel-gekoppelde meet- en stuurinterface voor digitale en analoge
signalen.
3 Gelineariseerde en ontstoorde omzetting 0 tot 10 VDC naar 0 tot 220
VAC.
4 Verschildrukopnemer 0 tot 26 Pa met digitale aflezing en analoge uitang (Furness control
5
eferentie-verschildru I,o nemer 0 tot 200 Pa met analoge uitgang
(Furness control FC0 60P
6 Vermo en en energiemeter met analoge uitgang, meetbereik 0 tot
200 k’&!
7 Keuzeschakelaar voor afscannen van 10 drukkanalen met digitale
aanduiding.
Drie-kanaals digitale voltmeter.
9 Digitaal estuurd akoestische melder.
10 StuureenYleid voor luchtdebietregeling.
2

w

l-! _

t-iguur 4:
Figure 4:

.

.

in een meetbereik van 200 tot 6200 m3/h
Kalibrati~-opstelling voor . iu~htdebi~ten
.
Laboratory fan test rig Wh measuring range from 200 to 6200 m3/h
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gemaakt van meetflenzen, gebouwd volgens de Duitse DIN 1952 norm en de Belgische Standaard NBN. De ijkopstelling is uitgevoerd volgens de Britse Standaard BS
848 (31,32,33). Het principe van de ijkopstelling is dat het luchtdebiet kan worden
ingesteld met behulp van een centrifugaal
ventilator (nr. 30 in figuur 4) terwijl een
meetflens (nr. 27 in figuur 4) gebruikt wordt
(met compensatie voor luchttemperatuur en
-vochtigheid) om het juiste luchtdebiet te
meten. Zo lang de eventuele tweede testventilator (nr. 23 in figuur 4) hetzelfde luchtdebiet produceert als de hoofdventilator
nr. 30, is er geen drukverschil tussen de
testkamer en de omgeving. Onder deze
voorwaarden vangt de hoofdventilator alle
drukverliezen door de ijkopstelling op.
Zodra de testventilator een luchtdebiet produceert dat hoger is dan dat van de hoofdventilator, zal de onderdruk in de testkamer
toenemen. Zodoende is het in deze installatie mogelijk om de drukverschillen over de
testkamer te variëren van 0 tot 120 Pa en dit
voor elk luchtdebiet tussen 200 en 5000
m3/h. Omdat het steeds veel tijd vraagt om
een toestand met een constant debiet en
een constant drukverschil te realiseren is de
gehele ijkopstelling geautomatiseerd en
voorzien van de vereiste statistische procedures (figuur 4). De meetflens laat toe om
het luchtdebiet te meten met een nauwkeurigheid van 10 m3/h in het meetbereik van
200 tot 1500 m3/h en een nauwkeurigheid
van 30 m3/h in het meetbereik van 1500 tot
5000 m3/h. Het toerental van de turbine
wordt gemeten met behulp van een naderingsschakelaar met zes activeringspunten
op de turbine. Dit systeem laat toe om het
toerental te meten met een nauwkeurigheid
van zl 5 omwentelingen per minuut De
reproduceerbaarheid van vier experimenten
om de karakteristiek van een ventilator of
een meetturbine te bepalen is beter dan
3%. Omdat niet bekend was of de meetnauwkeurigheid door stof of hoge luchtvochtigheid zou worden be’invloed, is nadat
de meetturbine een aantal maanden in een
stal heeft gefunctioneert, deze wederom op
de ijkopstelling doorgemeten. Er zijn geen
duidelijke verschillen tussen beide ijkcurven
gevonden,
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Opzet van het experiment

Eerst werd de luchtdebietsensor, gemonteerd in een vormvaste metalen koker, geijkt
onder laboratorium-omstandigheden door
middel van bovenbeschreven ijkopstelling.
Zo werd het verband bepaald tussen het
toerental van de meetturbine en het luchtdebiet door de koker. Deze koker werd vervolgens in de bestaande koker in het dak van
de afdeling gemonteerd, terwijl de opening
tussen beide kokers luchtdicht afgespoten
werd. Er mag dus aangenomen worden dat
de laboratorium-opstelling overeenkomt met
de reële opstelling in de stal. Toch zijn er
nog een aantal verschilpunten waarop dus
getest moet worden. Zo wordt bij de kalibratie de koker horizontaal opgesteld terwijl hij
in de stalopstelling verticaal gemonteerd is
Daarom is nagegaan of er, onder laboratorium omstandigheden, een verschil bestaat
tussen de ijkkurve van een horizontale en
een vertikale opstelling van de meetturbine.
Het aanstroompatroon van de lucht naar de
turbine is eveneens belangrijk bij de ijking
van meetturbines. Tot op heden werden de
meetturbines geijkt zoals dat voor mechanisch geventileerde stallen gebeurt, waarbij
tevens een ventilator gebruikt werd. Nu
moet in een koker zonder ventilator geijkt
worden, wat leidt tot een gewijzigd driedimensionaal aanstroompatroon van de lucht.
Bovendien heeft de afwezigheid van een
ventilator bij de ijking tot gevolg dat er geen
drukverschil aangelegd kan worden over de
koker waarin de meetturbine gemonteerd is.
De mogelijke invloed hiervan op de ijkkurve
is onderzocht. Tenslotte dienen bij het
opstellen van de ijkkurve voor gebruik in
natuurlijk geventileerde gebouwen nog
enkele opmerkingen gemaakt te worden. De
ijkkurve die normaal wordt gebruikt, geldt
vanaf een ondergrens van 200 m3/h. In
natuurlijk geventileerde gebouwen is deze
ondergrens wellicht belangrijker dan in
mechanisch geventileerde gebouwen (zie
doelstelling). Om de doelstellingen te kunnen realiseren moet een duidelijke definitie
gegeven worden van wat het “stilstaan van
de meetturbine” betekent. Na ijking in de
bovenbeschreven laboratorium-opstelling
wordt de koker met meetturbine gemonteerd in de koker van de proefafdeling. Het
luchtdebiet door de koker ontstaat door een
drukverschil als drijvende kracht. Indien
gemeten luchtdebiet en drukverschil over
12

koker en een verstelbare nokopening zijn tijdens de proef gesloten. Deze tweede inlaat
en de tweede koker zijn hermetisch afgeplakt. De open nok is dichtgetrokken maar
niet extra afgedicht. Ook de deuren naar de
naastgelegen afdelingen zijn niet extra
afgedicht. Op deze wijze is de situatie van
een bouwkundig goede varkenstal, zoals
die onder praktijkomstandigheden voor zou
kunnen komen, zo goed mogelijk nagebootst.
De biggen worden opgelegd met een
gewicht van circa 7,5 kg op een leeftijd van
circa 26 dagen. Na een opfokperiode van
circa 45 dagen worden de dieren, die
inmiddels een gewicht van circa 25 kg hebben bereikt, uit deze stal naar elders afgevoerd. De stal wordt dan gereinigd en is
klaar voor de volgende ronde. Tijdens de
proefperiode van 23 april 1990 tot 18 mei
1990 is het gemiddeld gewicht van de dieren toegenomen van 14 kg tot 25 kg. De
gemiddelde voeropname per dier per dag
is in de proefperiode toegenomen van 0,8
kg/dier/dag aan het begin van de voerperiode tot 1,5 kg/dier/dag op het einde van de
proefperiode.

de koker binnen het bereik vallen van drukverschil en luchtdebiet zoals gebruikt bij de
ijking, mag aangenomen worden dat de ijkkurve opgesteld onder laboratoriumomstandigheden wellicht bruikbaar is in de
stalopstelling. Zelfs als dit niet (helemaal)
korrekt is, kan er toch nog worden nagegaan in welke mate de meetturbine stilstaat.
Het gebruik van een bijkomende kontrolemeting in de stal die even nauwkeurig is als
de gebruikte meetturbine is niet zo eenvoudig. Binnen de opzet van dit experiment met
deze eerste metingen in een natuurlijk
geventileerd gebouw is dit echter ook niet
noodzakelijk.
3.4

Beschrijving van de meetopstelling in
de stal

3.4.1 Stal
De stal waarin de metingen hebben plaatsgevonden is een stal voor gespeende biggen, waarin all in-all out wordt toegepast.
De stal is een afdeling in dwarsopstelling,
dat wil zeggen de voergang staat haaks op
de lengterichting van de stal. In figuur 1 is
een doorsnede en een plattegrond van de
stal gegeven. De afdeling heeft zes hokken,
afmetingen 1,25 x 2,635 m, die ieder plaats
bieden aan circa elf biggen. Boven de dichte vloer is een klep aangebracht om val van
koude lucht op de biggen te voorkomen. De
roosters zijn van driekantstaal. De putdiepte
is 45 cm. De hokafscheiding is bij de dichte
vloer dicht uitgevoerd en bij het brede roostergedeelte is de hokafscheiding met spijlen
uitgevoerd. Hiermee wordt getracht het
mesten van de dieren op de roosters te
laten plaatsvinden. Mocht dit onverhoopt
niet lukken dan kan tussen de dichte vloer
en de muur een smalle klep boven het
noodrooster worden geopend. Dit noodrooster is normaliter afgedekt. De dichte
vloer van deze hokken is een zogenaamde
bolle vloer met electrische vloerverwarming.
Op de roostervloer is tegen de zijwand een
droogvoerbak geplaatst. Tussen droogvoerbak en voergang is een bijtnippel gemonteerd voor wateropname. Tijdens de proef is
de luchtinlaat aan de centrale gang gebruikt
als ventilatieopening, evenals de ventilatiekoker die het verst van de centrale gang
verwijderd is.
De andere beschikbare ventilatie-openingen, een tweede zij-inlaat, een tweede

3.4.2 Meetsysteem
De tijdens de meting vastgelegde grootheden zijn:
- de binnentemperatuur
- de buitentemperatuur
- de windsnelheid
- de windrichting
- het kooldioxyde gehalte van de stallucht
- de hoogte van de klep in de zijopening
- de draairichting van de sensor
- het toerental van de sensor
- het statisch drukverschil over de sensor
De gegevens werden vanaf de sensoren
gemeten door een datalogger, Datataker
1001, die de gegevens via modems continu
doorgaf aan een PC, waar de gegevens
werden vastgelegd. Voor temperatuurmetingen is gebruik gemaakt van thermokoppels
vervaardigd uit koper/konstantaan, fabrikaat
Thermo Electric, type MTS-50321 -T-15010000. Het gemeten spanningsverschil
wordt door de gebruikte datalogger gecorrigeerd voor potentiaalverschillen over konnectors, etc. door de spanning tevens te
meten van een nul-referentie spanning. De
koude-las compensatie wordt verkregen via
een monolitische absolute temperatuurvoe13

nauwkeurigheid bedraagt ongeveer 1 Pa.
De meetfrequentie bedroeg één meting per
seconde voor het vastleggen van toerental
en draairichting van de sensor. Deze gegevens zijn in een later stadium (programma
PV-KUL5.BAS) omgerekend tot gemiddeld
positief toerental en gemiddeld negatief toerental over perioden van 120 metingen, dat
wil zeggen tot gemiddelde waarden per
twee minuten. Tevens is het percentage stilstand, het percentage in positieve richting
draaien en het percentage in negatieve
richting draaien berekend over elke periode
van twee minuten. De windsnelheid, windrichting, kooldioxyde concentratie, temperaturen en klepstand zijn iedere twee minuten
vastgelegd als gemiddelde waarde over
een periode van twee minuten.

Ier, fabrikaat National Semiconductor, type
LM335, die op de achterwand van de datalogger is gemonteerd. De thermokoppelspanning wordt gelineariseerd en omgerekend in een temperatuur. De linearisatiefout
bedraagt tussen -3OOC en 100°C minder
dan 0,5OC. Het kooldioxyde gehalte van de
stallucht is gemeten met behulp van een
infrarood spectrometer, fabrikaat Horiba,
type Priva 250E. Het meetbereik bedraagt 0
tot 3000 ppm. De nauwkeurigheid bedraagt
volgens leveranciersspecificaties 15% van
de volle schaaluitslag, de stabiliteit is 10%
van de volle schaaluitslag over drie maanden Er wordt een analoog uitgangssignaal
gegeven van 0 tot 5 Volt. Met behulp van
kalibratiegassen wordt dit via een tweede
orde polynoom berekening omgezet in een
kooldioxide concentratie. De windsnelheid
wordt gemeten met een cupanemometer
met inductieve opnemer, fabrikaat Lambrecht, type 14691. Via een D/A omvormer
(Lambrecht 1495W35) wordt dit signaal als
0 tot 20 mA signaal doorgegeven aan de
datalogger. De meetonnauwkeurigheid
bedraagt tot 1,5 m/s circa 5%, daarboven
ongeveer 0,2 m/s. De windsnelheid is, evenals de windrichting, gemeten op 10 m hoogte boven maaiveld op een afstand van 25 m
Noord-Oost van de proefstal. De windrichting wordt gemeten met een Lambrecht
1466NFlOOO windrichtingsgever. Een Rixen
windri~htingsomvormer zet dit signaal om in
een 0-20 mA signaal. De hoogte van de
klep in de inlaat wordt gemeten door een
potentiometer met een 0 tot 10 Volt uitgang.
Via meting van klepstand in minimum- en
maximumstand met corresponderende
gemeten spanningen wordt de klepstand
omgerekend in cm opening. Het toerental
van de meetturbine wordt gemeten met
TTL-compatible pulstellers; in een D/A
omzetter wordt dit omgezet in een 0-5 Volt
spanning die door de datalogger wordt
gemeten. De draairichting van de meetturbine wordt gemeten door het signaal van
twee asymmetrisch geplaatste inductieve
sensoren met elkaar te vergelijken. De sensor met opnemers werd ontwikkeld op het
Laboratorium voor Agrarische Bouwkunde
van de Katholieke Universiteit Leuven. De
drukval over de koker is gemeten door druksensoren van het type Furness-control lowpressure transducer FCO40, met een meetbereik van 0 tot 250 Pa. De lineariteit van
deze sensoren is beter dan 0,5% en de
14

4 RESULTATEN
RESULTS
4.1

funktie van het debiet vastgesteld met een
standaardafwijking van 10,4 omwentelingen
per minuut op het toerental en van 29,0
m3/h op het luchtdebiet (R* = 0,995). De
meetresultaten met een horizontaal en een
vertikaal geplaatste sensor zijn weergegeven in figuur 7.
E3ij de metingen in de stal wordt rekening
gehouden met deze afwijkingen bij het
meten (Delta1 op figuur 8) en met de afwijkingen bij de verwerking van deze gegevens (Delta 2 op figuur 8) volgens de
methode beschreven door Doebelin (34).
Zodoende resulteert de meetnauwkeurigheid van de meetturbine in de waarde van
&29 m3/h (zie figuur 8).
In een dergelijke ijkopstelling zonder ventilator is het aanstromingspatroon van de
lucht anders, maar zijn de drukverschillen
ook kleiner. Figuur 6 geeft aan dat daarbij
een meetnauwkeurigheid wordt gehaald
van ongeveer 20 m3/h.
Zoals hierboven is aangehaald wordt tevens
nagegaan of er een verschil bestaat, onder
laboratorium omstandigheden, tussen een

Meetresultaten op de kalibratiestand

Het verband tussen het toerental van de turbine en het luchtdebiet, in een ijkopstelling
zoals boven beschreven met ventilator type
Siemens ZCC, is weergegeven in figuur 5.
Zoals te zien is, is dit verband slechts in
zeer kleine mate afhankelijk van het drukverschil. Met een goede correlatie (R* =
0,995) leidt dit tot een gemiddelde afwijking
van 60 m3/h voor een debietbereik van 200
tot 5000 m3/h en dit voor een bereik van
drukverschillen van 0 tot -120 Pa. Een aldus
bepaalde ijkkurve maakt de meetturbine
bruikbaar voor mechanisch geventileerde
stallen. Voor natuurlijk geventileerde stallen
daarentegen is vooral voldoende nauwkeurigheid vereist in de lage debieten en bij
lage drukverschillen tot 10 Pa. Daarom werd
de ijkkurve bepaald met vijf herhalingen van
het meetexperiment binnen het bereik van
200 tot 500 m3/h bij een drukverschil van 0
tot 10 Pa. In figuur 6 is deze ijkkurve gegeven Op een totaal van 174 observaties
werd zo het toerental van de turbine als
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Toerental van de nieuwe LAB-meetturbine ais functie van het luchtdebiet bij
drukverschillen van 0 tot 120 Pa over de meetsectie
Rotation speed of the new LAB-air flow rate sensor as function of air flow rate
and for pressure gradients from 0 to 120 Pa
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dagen, verspreid over de periode van 5 tot
18 mei 1990. Daarnaast werd de meetturbine operationeel gehouden in de stal in de
perioden van half december 1989 tot half
januari 1990, van april 1990 tot juli 1990 en
van juli 1991 tot september 1992. Dit om
eventuele informatie te verzamelen inzake
mogelijke problemen met betrekking tot
lagering, betrouwbaarheid, verloop van de
ijkkurve, vastlopen enzovoort.

plaar gebruikt in de proefopstelling werd
daartoe vooraf uitgebalanceerd. De gemeten verschillen tussen horizontale en vertikale opstelling bedroegen nooit meer dan
50 m3/h bij gelijke tegendruk en gelijk toerental. De hoofdbedoeling van dit experiment is om na te gaan in welke mate deze
meetsensor toelaat luchtdebieten te meten
in een natuurlijk geventileerde afdeling.
Daartoe wordt het stilstaan van de meetturbine gedefinieerd als een uitgangssignaal
kleiner dan 0,Ol Volt of met andere woorden
een toerental kleiner dan één omwenteling
per minuut.
4.2

In tabel 1 worden de meetresultaten van de
intensieve meetperiode van 9 dagen
samengevat. Hieruit blijkt dat voor deze
gehele meetperiode de meetturbine gedurende meer dan 98% van de tijd een positief
luchtdebiet heeft gemeten (toerental groter
dan 1 omw/min) en dus een positieve draairichting heeft gehad. Uit de 120 metingen
per 2 minuten werden procentuele tijdsperiodes van “omgekeerd draaien” en “stilstand” berekend. De sensor heeft gedurende 0,4% van de testperiode een luchtdebiet
in de tegenovergestelde richting (van buiten
naar binnen) gemeten en gedurende
slechts 0,85% van de tijd heeft de turbine
stil gestaan (tabel 1). De maximaal gemeten
tijdsduur van een dergelijke periode van stilstand bedroeg 120 seconden. De relatief
grote standaardafwijkingen van stilstand en
omgekeerd draaien worden verklaard door

Meetresultaten in de stal

In de periode van 5 mei 1990 tot en met 18
mei 1990 werd in bovenbeschreven meetopstelling een totaal van 6288 waarnemingen gedaan van de variabelen toerental en
draairichting van de meetturbine, buiten- en
binnentemperatuur, windsnelheid en -richting, CX$-concentratie, openingstoestand
van de Inlaatklep en drukval over de ventilatiekoker. Daarbij werd één gemiddelde
waarde van 120 waarnemingen per 2 minuten geregistreerd (oorspronkelijk 745.560
waarnemingen). Dit komt dus overeen met
een totale periode van intensieve metingen
van ongeveer 12.576 minuten of ongeveer 9
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Figuur 8: Bronnen van meetonnauwkeurigheden bij het gebruik van een
meetturbine
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tabel 2 waarin de frequentieverdelingen van
deze variabelen worden weergegeven. In
tabel 2a wordt de frequentieverdeling weergeven van het percentage stilstand voor alle
waarnemingen waarbij de turbine minstens
1 seconde/2 minuten heeft stilgestaan (208
waarnemingen van de originele 6286). In
tabel 2b wordt hetzelfde gedaan voor wat
betreft het omgekeerd draaien. Tabel 2c
geeft de frequentieverdeling van het positief
gemeten toerental.

schijnlijk toegeschreven worden aan niet
meetbare in- en uitgaande luchtstromen, de
varierende warmteproduktie en tijdsvertragingen.
De vergelijking van het statistisch lineair
model is:
RPM=a*WS+b*DT+c*IP+d*WD*+e
Hierbij is
RPM = toerental meetturbine (omw/min)
w s = windsnelheid (m/s)
DT
= binnentemperatuur - buitentemperatuur (OC)
IP
= inlaat positie (hoogte in cm)
WD = Windrichting (graden vanaf Noord)

Gedurende meer dan 80% van de duur van
de meetperiode werden debieten gemeten
van minder dan 500 m3/h zodat het dus
geen hoge en eenvoudig meetbare luchtdebieten waren. Zoals tabel 3 weergeeft zijn
de correlaties tussen enerzijds luchtdebiet
en anderzijds buiten- en staltemperatuur,
windsnelheid en windrichting belangrijk. Het
is logisch dat het temperatuursverschil tussen binnen-en buitentemperatuur invloed op
het luchtdebiet heeft. Tevens is het te verwachten in een gebouw met een luchtinlaat
aan één zijde dat windrichting en -snelheid
een sterke invloed hebben op het luchtdebiet. In een statistisch lineair model waarbij
het toerental van de meetturbine voorspeld
wordt als functie van de windsnelheid en richting, het temperatuurverschil tussen binnen en buitenlucht en de positie van de
inlaatopening bedroeg R* 052. Dit betekent
dat 52% van de variatie in luchtdebiet kan
toegeschreven worden aan de actuele
waarden van binnen en buitentemperatuur,
windsnelheid en windrichting en klepstand.
De rest van de gemeten variatie kan waar-

Voor de waarden van de parameters (a...e)
werden volgende schattingen berekend:
a
=-17,05
b
= 20,77
C
= -1,39
d
= 20,96 voor noordenwind
= 99,13 voor oostenwind
= 21,78 voor westenwind
- 0
voor zuidenwind
e
= -2,75
Uit dit model blijkt dat de globale invloed
van het temperatuurverschil (Tbinnen-Tbuiten) een positief effect heeft op de luchtopbrengst. De invloed van de windsnelheid is
negatief. Dit is opmerkelijk, maar dit effect
moet in relatie tot de windrichting bekeken
worden. De windrichting heeft een sterke
invloed op de gemeten luchtopbrengst.

Tabel 1: Gemeten resultaten meetturbine en klimaat in de stal
Table 1: Measured parameters dwing the field test
Parameter
Positief toerental
Negatief toerental
Omgekeerd draaien
Positief draaien
Stilstand
Windsnelheid
Windrichting
OC
Staltemperatuur
Buitentemperatuur
CO,concentratie

Eenheid
rpm
rpm
%tijd/2min
%tijd/2min
%tijd/2min
m/s
vanaf N
OC
OC
PPm

Gemiddeld
155,4
0,04
0,44
98,6
08
2’45
205’
23,2
13,8
1797
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StDev.

’ Mln .

Max.

49,i
0,68
37 j
8 97
616
11 5
85
34 T
53
717’

0
0
0
0
0
0
0
16,5
4,1
740

291,l
23
84,2
100
100
87
354’
30,6
31,2
4272

Tabel 2a: Frequentieverdeling van het percentage stilstand binnen die metingen waar de
meetturbine minstens 1 seconde stilstond over de meting van 2 minuten
Table 2a: Frequency distribution of standstill within samples with at least 1 second standstill
over the 2 minute samples
< 20%
% van de tijd

57,7

20-40%

40-60%

16,8

13,5

60-80%

>80%

7f2

4,8

Tabel 2b: Frequentieverdeling van het percentage omgekeerd draaien binnen die metingen
waar de meetturbine minstens 1 seconde omgekeerd draaide over de meting van
2 minuten
Table 2b: Frequency distribution of negative airflow within samples with at least 1 second
negative airflow over the 2 minute samples
< 20%
% van de tijd

20-40%

40-60%

94 9

84,7

60-80%

31
)

>80%
0 Y8

2r0

Tabel 2c: Frequentieverdeling van het positieve toerental over alle metingen
Table 2c: Frequency distribution of rotational speed of sensor for al/ measurements

% van de tijd

0-50

50-100

6? 5

9 Y5

100-150

17,7

totaal
100,o

1,8 m/s) in een standaardjaar, kan niet
gesteld worden dat er uitzonderlijk hoge,
dus gemakkelijke of bevoordelende, windsnel heden waren bij deze experimenten.
Ook de buitentemperatuur met een gemiddelde van 13,8OC veroorzaakt minder thermiek door de koker dan in een standaardjaar met gemiddeld IOOC.

Correlaties tussen de meetvariabelen
Correlation coefficients for measured variables

% omgekeerd draaien
% positief draaien
rpm positief

44,8

21,5

Zoals tabellen 1 en 4 weergeven, waren de
buitentemperaturen, de windsnelheden en richtingen tijdens de meetperiode niet zodanig dat de meetsensor werd bevoordeeld in
deze beoordeling. Met een gemiddelde
windsnelheid van 2,4 m/s (standaarafwijking
van 1,i m/s), ten opzichte van een gemiddelde van 3,8 m/s (standaardafwijking van
Tabel 3:
Table 3:

1 5 0 - 2 0 0 >200

% stil-

% positief

r Pm

r Pm

wind-

wind-

stand

draaien

Pos

neg

snel-

rich-

heid

ting

0,33

-0,68

inlaat

T

T

stal

buiten

c**

0,85

-0,33

0,15

0,09

0,02

0,lO

OJI

0,15

0,43

-0,47

-0,ll

-0,09

-0,18

-0,16

-0,19

-0,20

-0,19

-0,32

-0,37

-0,04

-0,41

-0,49

-054

0,09

0‘04

-0,oo

0,06

0,07

0,09

0,44

0,37

-0,15

0,oz

0,Ol

0,64

-0,25

-0,221

-0,14

-0,69

-0,58

-0,54

0,83

0,82

rpm negatief
windsnelheid
windrichting
inlaathoogte
T binnen
T buiten

0,73
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5 CONCLUSIES
CONCLUSIONS
Er werd nagegaan in welke mate een luchtdebietsensor, ontwikkeld voor mechanisch
geventileerde gebouwen, bruikbaar is voor
natuurlijke ventilatie. Hiervoor werd in een
experimentele opstelling bepaald hoeveel
procent van de tijd deze luchtdebietsensor
een bruikbaar signaal oplevert.
- De doorlopen meetperiode van 5 tot 18
mei 1990 mag beschouwd worden als
repesentatief inzake klimatologische
omstandigheden. Tijdens deze testperiode werd continu een bruikbare meting en
goede werking geregistreerd, en een
positief draaien van de meetturbine gedurende 98% van de testperiode.
- Een vandaag praktisch haalbare en nauwkeurige luchtdebietmeting in een natuurlijk
geventileerde stal is slechts realiseerbaar
mits kokers gebruikt worden in plaats van
de in de praktijk veel gebruikte open nok.
Bovendien is een voldoende nauwkeurige
en vormvaste constructie vereist.
- In een dergelijke koker geeft de L.A.B.luchtdebietsensor, gemonteerd zonder
ventilator, onder laboratorium omstandigheden, een meetnauwkeurigheid van 20
m3/h in een meetbereik van 200 tot 6000
m3/h voor drukverschillen van 0 tot 10 Pa.
- Het verschil tussen een horizontale en een
vertikale opstelling van de luchtdebietsensor bedraagt maximaal 50 m3/h en is dus
voor gebruik in de praktijk verwaarloosbaar
- In verder onderzoek moet worden nagegaan hoe de dwarsventilatie bij meerdere
ventilatieopeningen eventueel door middel van een tweede sensor gemeten kan
worden.
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