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TW 01:LEJVF.
Gz'Mutzndz dz ZaxvUtz dniz j&cut ü> zn. op hzt gzbizd van izqa.i>6iiLc.attz
in dt -tuinbouwve,zZgzbzunk. En. hmmzn taZxtjltz vnagzn naai.von.zn,
vQöxviop zzn antiooond moz&t won.dzn gzgzvzn en dat vaak zz-Ut na zA.vanA.ng
en -itudiz tot étand kon komm. VoonhzzZdznvan deze vftagtn zijn*
•— We£fee pAoblzmznfc,?,z{,thut orMchakzZznvan oZiz&tokzn
naan. ga&étokm'.
-~ 'jizZkztype, bnandzn. mout zn.woAdzn gzkozzn 9
-- Matmozt zn.wondtn gzdaan mat dz bz&taandfokëZol.',
-- Kunnznde nookgatezn van aandga&gz&tooktz in&tatijxtieJi ge.buU.kt
wondzn vooK. CQ„-doivUng in de.tzeJübiiUmtz ?
-- (üati& voon.CO„-tozdizning de.me.&&t vzitigz en jtU&te. imtaZZatiz?
-- '&Lt moztzn de capaciteiten en dnjukkenzijn van He vcjitlZatofitn voon.
COc-dobexm ?
-- Wal zijn de. &chadzZijkz bz&tanddzZzn voon,hzt gewa6 in de. Aookga&6zn?
-- Hoe gfioot U> de.kan& dat deze bz&tanddztzn in de,n.ookga&6zn voo/ikomzn
-- Op welke, wijzz ij>daanop contn.oZz en.bewaking mogztijk f
-- We£fee 6acX.on.zn kunnzn de CO„-conczntnatiej> in de tzeJLtnuimtz 6einvZozdzn ?
En elk van deze, vzzZaZ uit dz pnaktijk voonÂomznde.iùsuige.n> gééM zo
z''n zigzn zoKgzn en pmoblemzn. In de Zoop vandzpvüodz dat deze piobtzmzn naan. von.znkwamzn, hzzit dz tzcJinióchz dizn&t< van hei. Pswéfatation
voon. dz Gnazntzn- en Tnxiittzztt ondzn.GZa& en hzt Con&utzntóchap voon.
dz Tuinbouwtz Naaldwijk gztAacht dzzz zo gozd mogztijk op tz Zo&&zn
zn dz ontwikkeling tz bzgeleldzn.
En. zijn Azndzmznt&mztingzn vznfilcht aan ga&gz&tooktz kztztLm>taZZatiz&.
Hizndoon. zijn dz inzichtzn vzAAulmd, ZAvanlngzn zïjk&pgzdaan zn in
iamzn&pnaak mzt dz fiabnlkantzn c.q. lzvtna.ncA.znA van bnandznM zijn
vzJLbztpJxngznaangzbnacht. Vz mogztijkhzdzn ommzt bzàtaandz kztztt,
ga& tz htokzn zijn ook bztzn, bzkznd gzwondzn.
Hzt C0„-do6zn.zn in dz tzeltn.uimtz, doon. middzZvan dz nookga&iznvan
aandgalgzAtooktz kztzZ&, hzz^t zich zzzn, 6nzZ ontwikkeld. Vz iamznbtelJLingzn van dzzz nookgai>i>zn zijn ondzn.za.cht op AchadzZijkz bz&tanddzZzn. Voon. dz do4znxng&inàta£Z&£L&& zijn' iMiddzti voon.i>chnl{tzn ontwonpzn doon. dz GaàinApzctiz inZuid-hjoZland.Vaanjxan
hzzit ook dz tzchniichz dizn&t een aandzzt gzhad.
GzduAzndzdzzz nbneJULz, maan. ook bozizndz ontwikkellng&pznlodz hzbbzn vitj mAdil& (Livzn&z antikzZzn in dz tuinbouwvakbtadzn gzpoogd
dz vzn.kn.zgzn kznniA op zzn AuimzAzwijzz dan bij in.dividu.zel. contact
mogztijk ik, ondzn.dz aandacht van kwzkzAAzn tzvznancieAi te. bn.zngzn.
Hzt i& onvznmijdztijk dat zn. nu gzÀ.ntzn.eMhzexdzn zijn Cém. dz&tijdA
hzt gzpuBZA.czzn.dz niet hzbbzn gzZzzzn o<J nizt mzzn.bzéchikkzn ovzn.
dz beXAZ^zndz bZadzn.
Hzt -u daanom dat toz mznzn zn.gozd aan tz dozn, dz vznAchznzn anXikzZzn
in dz bn.ochuAz tz bundzZzn. Hztgzzn bzkznd i& kandimtax na&Zag wondzn
bznut.
Aandz àamznàtzZZing van dzzz anjtikzZzn, diz'\JZAAchznznzijn in dz
vakbZadzn \'Gnozntzn zn ¥n.uit" zn "Vz TuindznÀj"hzbbzn dz voZgzndz
pzhÂonzn mzdwznking vznZzznd *
J. \KzijndzKt, Jzchnicuh
J.B.Vzn.vzzn. , TzchnicuA
Jn..A.J.VijvznbeAgt Hoo^dvan hzt tzzZtondeAzozk
In.. N.van ZznkzZ , Ondznxozkzn. voon. kooZzuuAga&bzmzAting.

BIJ OMSCHAKELEN OP GAS:

DE SCHOTSE KETEL OP DE
SCHROOTHOOP?
Hoewel zedelaatste jarennietmeer zijngeplaatst,treffen weopveel bedrijven
indetuinbouw nogeen Schotse ketel aan.Nuhetomschakelen vanolieopgasopeen
aantalbedrijven aandeordeis,rijstdirectdevraag:hoemoetdatmetdeaanwezigeSchotseketels?
KRASSE OUDJES

Mensen uitdehandelhebben opdezevraag eenduidelijk antwoord:dieketelmoet
mentotoud'ijzerversnijden.Bedoeldwordtdanwaarschijnlijkomerschrootvan
temaken,wantoud ishetstaal vandezeketels reedslang.Verschillende vandezeketelszijngemaaktinhetbegin vandezeeeuwalsstoomketelmeteentoegestane
druk,variërend van 10-15ato.
Dezeketelshebben deleeftijd dersterken bereikt.Nuisbijzo'nhogeleeftijd net
alsbijmensen,nietallesmeerzoalshetvroegerwas.Meteenaantalvandezeketelsismen indeloopder jaren,eerstaanboord vanschepen endaarna indetuinbouw,"omgesprongen" alsof zenietkapottekrijgenwaren.
Isdoorvervuiling enketelsteen aandewaterzijdeofsomsweldoorzogenaamd
droogstoken hetmateriaal sterk verhit,dankanopdenduureenzodanigekristalstruktuur-verandering vanhetstaalontstaan,datspanningen slechtverdragenkunnenworden.Uitdrukkingen als:"de futiseruit"of"hetmateriaalisdood"geven
danaanhoehetmet zo'nketel isgesteld.
Demeest voorkomende klachten zijndandatscheuren ontstaan invuurgang ofvlamkast,klinknagels gaanlekken ensomszelfsontstaan erscheuren indepijpenplaten. Dichtlassen vandeze-scheuren lostheteuvelmeestal voorslechtskortetijd
op. Doorhetlassenontstaan ookweerspanningen endikwijlskomterindedirecte
nabijheid van zo'nlasweer eenanderescheur.
Isdeaanwezige ketelmetdezekwalen behept,danishetzekerafteradenhierop
nogeengasbranderinstallatie teplaatsen.Ditvraagtimmerseenvrijhogeinvesteringenhetrisico datnakorte tijd tócheenandereketelmoetwordenaangekocht,
isvrijgroot.
Bijhetomschakelen naar gasstoken ishetkopen vaneenandere ketelindezegevallendanook zekeraanteraden.

Naastdezekneusjeszijnerechterook Schotseketels,dieinprimaconditieverkeren. Dezeketels vervangen,zounietverstandig zijn.Hetisnamelijk zeer goedmogelijkmetditsoort'ketelsaardgastegaanstoken:mitsgoed uitgevoerd ishet
behalen vaneengrotere capaciteitdanmetoliestoken,zeerwelmogelijk.Wezullenditduidelijkmaken.
Dewarmte-overdrachtinketelswordt invuurgang envlamkasthoofdzakelijkdoor
straling enindevlampijpenhoofdzakelijkdoor convectie (stroming)totstandgebracht.
Bijstraling isnaasteenaantalandere faktoren dekleurvandevlam vanbelang
vooreengoedewarmte-overdracht.Devlam vanzwareoliezal,mitsgoedeverbranding totstand wordtgebracht,meer stralingsoverdracht geven dandevlam vanaardgas.
Bijconvectie zaldeoverdracht groterzijnnaarmate,naastgrotetemperatuurverschillen,derookgassnelheid groteris.Verkrijgen webijoliestoken ineen Schotse
ketelinhetalgemeeneengoedewarm,te-ovèrdrachtdoorstraling,deoverdracht
door convectie daarentegen iszeermatig.Doorhetstokenmetnatuurlijke trek

met ruime enkorte vlampijpen gaanderookgassen meteen zeerlagesnelheid door
dezepijpen,waardoor ook een snelle vervuiling optreedt.
Rookgassen metlage snelheid geven duseenslechteuarmte-overdrachtenroet iseen
sterk isolerende stof,zodatindeSchotse ketel devlampijpen,dietochhetgrootstedeel vanhet verwarmend oppervlak vandegeheleketeluitmaken,slechts eengeringe capaciteit bezitten.Deze capaciteit bijoliestoken opvoeren waszekermogelijk.Het stuitte echter opwatpraktische bezwaren enopvoorzieningen,dienogal
kostenmet zichmeebrachten.
Omdatdeprijs vandeze ketelswerd bepaald perm verwarmend oppervlak endeze
prijs relatief vrijlaagwas,isinhetverleden altijd gesteld:maak geenkosten
omdecapaciteit op te.voeren,maar koop voordeliger,omeenbepaalde capaciteit
tebehalen,watméérmMO.
Meestal zijnweuitgegaan vaneen lage belasting van+_11.000à12.000kcalper
mV0peruurom tochmetdeze ketels een goed rendement teverkrijgen,mitsde
vlampijpen vaak werden gereinigd.

STOKENMET AARDGAS

Welke resultaten mogenwenuverwachten bijhetstoken vanaardgas?Destralingin
vuurgang envlamkastzalminder zijn danbijzwareolie.Hetaardgasbevatlichterekoolwaterstoffen danzwareolieenmedehierdoor zaleengeletotblauwevlam
ontstaan,diemeerultra-violette stralen bevat,maarminder infra-rode stralen
dandevlam vanzwareolie.Endezelaatste zijnnujuistdewarmtestralers,diede
overdracht bevorderen.
Wemoeten trachten devlam zogeelmogelijk temaken endezezointensieï'mogelijk
tegen devuurgangwand latenwervelen,waardoor demindere stralingsoverdracht
vooreendeelwordt gecompenseerd dooreen.betereoverdracht door convectie inde
vuurgang. Intotaal zalechtermetgasstoken dewarmte-overdrachtinvuurgangen
vlamkast zekerniettoenemen.
Indevlampijpen zijn echter beteremogelijkheden.Depijpen zullen nietmeervervuilen endatiszeerbelangrijk.
Omnudeoverdracht door convectie nogmeer tedoen toenemen,moeten wederookgassnelheid opvoeren.Wekunnen ditdoen door retarders indevlampijpen aan tebrengen.
Ditzijn stalen strippen,dieinspiraalvorm zijngewalst.Derookgassen moetennu
hunweg door depijpen alschroevend afleggen.Dewegwordt langer,zodatdesnelheid opgevoerd moetworden endoorhet steedsweer van richting veranderen,makende
rookgassen een zeerintensief contactmetdepijpwand,hetgeen deoverdrachtbevordert.
Hoewel noggeen concrete gegevens bekend zijn (binnen kortetijd zullen wehiermeer
over teweten komen),kan veilig worden gesteld datopdezewijze een belasting
van 16.000à17.000kcalperm2\y0peruurzeergoed haalbaarmoet zijn.Ditopvoerenvandeketelcapaciteit kan somseenprettige bijkomstigheid zijnopdiebedrijven, waar decapaciteit watonvoldoende wasofwaarmennogaanenige uitbreiding
ofverzwaring vanverwarming denkt.
Opdiebedrijven waar geen grotere capaciteit wordtgewenst,zoudenweooknietaanraden deketelcapaciteit tevergroten,maar bijdezelfde belasting alsbijoliestoken doormiddel van deretarders een lagere rookgastemperatuur teverkrijgen
achter deketel.Ditkomt tengoede aanhetrendement.
Hetplaatsen van retardersheeftvanzelfsprekend totgevolg datderookgaszijdige
ketelweerstand, eneventueel doordehogere belasting,groterwordt.Omdatweinallegevallen een ventilatorgasbrander zullenplaatsen,behoeft ditgeenenkelprobleem tezijn.
Doorhet stokenmeteenventilator zalerenigeoverdruk indeketelontstaan.Rookkasten enrookkastdeuren,dielekken zullen gasdichtmoeten worden gemaakt.Omdatde
kasten zeerweinig geopend moeten worden (ragenmagworden vergeten)kanmenhier
metwatpakkingsmateriaal watextra vergrendeling eneventueel watkitveelbereiken, zonderaltehogekosten temaken.
«ELKEGASBRANDEROPSCHOTSE
KETEL?

Demeeste ketels bezitten twee vuurgangen.Hetismogelijk opelke vuurgang eengasbrander teplaatsenmeteeneigen gasstraat en regeling.Derookgasstromen vanbei-

debrandersmoeten dan geheel gescheiden blijv/en.Hoewelhierover door eenaantal
Gasdistributiebedrijven geen direkteuitspraken worden gedaan,kanhetzelfszokomen datbeide branders eenafzonderlijkeschoorsteen bezitten.
Hetisduidelijk datditdaneenvrijhogetotaalinvestering noodzakelijkmaakt.
Indien ineen2-vuurs-keteldevuurgangen ineen gezamenlijke vlamkastuitmonden
danishetplaatsen vantweebrandersmeteigen ventilator,gasstraat enregeling
volgensdeVisa-voorschriften zelfsverboden.
Dezevoorschriftenkomen inhetkorthierop neer,datdebeide brandersééngezamenlijke ventilator enééngezamenlijke gasstraatmoeten bezitten,dat beidegelijktijdig in-enuit bedrijf moeten zijn enbijstoring vandeenebrander ook deanderenietinbedrijf kanzijn.
Ook deregeling vangas-enluchttoevoer dientgemeenschappelijk tegeschiedenmet
gekoppelde gas-enluchtkleppen,terwijlderegeling bijvoorkeurmodulerend moet
gebeuren.
NuisbijSchotse ketelsmet tweevuren eengezamenlijke vlamkast eenhogeuitzondering.Toch /(indenweinallegevallenmet tweevuurketels willen pleiten voorde
toepassing vantweebrandersmetééngezamenlijke ventilator enéén gasstraat.Ue
voorkomen daarmee,datafscheidingeninderookkast enrookkanaal gemaaktmoeten
worden endateventueel eentweede schoorsteen geplaatst zoumoetenworden.
Ook isreedsgebleken datdeinvestering vanditgeheel beduidend lagerisdanmet
tweeafzonderlijk geregelde branders.Hettypebranders,datmet separateventilatorisuitgevoerd,leentzichhetbestvoordezetoepassing.
Bijeen totale ketelcapaciteit van bijvoorbeeld 3.000.000 kcalperuurworden twee
branderkoppen geplaatst meteencapaciteit vanelk 1.500.000kcalperuur,terwijl
deventilator engasstraat voor 3.000.000 kcalperuurworden berekend.
Deze brandersuitvoeren alsgecombineerde gas-oliebrandersiseveneens zeerwel
mogelijk.
Samenvattend kunnen westellen:
1. Deketelmoetingoede staatverkeren
2. Hetplaatsen vanretarders isnoodzakelijk
3. Behalen van 16.000à17.000kcalperm^UOperuurismeteengoed rendement
zekermogelijk
4. Bijlagereketelbelasting toch retarders plaatsen,het rendement wordtdanzeer
gunstig
5. Rookgaslekkenmoeten worden voorkomen
6. Debrander(s)moeten eenzogeelmogelijke vlam geven endevlam moetintensiefwervelend tegen devuurgangwand worden gebracht
7. Plaatsen vantweebrandersmetéén ventilator enééngasstraat geeftlagere
investering
8. Eengoed funktionerende modulerende regeling geeftminder starts,minderkans
opstoring,minder verliesdoorluchtspoelen,betesregeling vandewarmtevraag
enbrandstofbesparing
9. Vlampijpen moeten indevlamkastzoweinigmogelijk buiten depijpenplaat uitkomen (randenzullen verbranden)
10.Ketelsteen vrijhouden van vlampijpen,vuurgang enpijpenplaten geeftoptimale
warmte-overdracht.Bijhogere belasting iseengoedeketelwaterbehandeling meer
danooitnoodzakelijk
11.Bijgoed inwalsen vandevlampijpen enketelsteen vrijhouden isvastlassen van
depijpen absoluut onnodig enzelfsonverstandig
12.Omeen gelijkmatige watertemperatuur indeketel tebehouden,iseenwatercirculatierondpomp,met ruimte capaciteit,noodzakelijk.
3. Meijndert
Consulentschap voorde
Tuinbouw teNaaldwijk

WELKE GASBRANDERIS
VOOR U DE BESTE?

Na het besluit van de teler om over
te schakelen van olie naar aardgasstoken rijst de vraag: Welke brander
is de beste?
Dat achter deze simpele vraag veel
problemen schuil gaan, blijkt uit de
overstelpende hoeveelheid aanvragen
om advies aan de voorlichtingsdienst
ten aanzien van deze keuze.
De technici in de voorlichtingsdienst
oriënteren zich reeds geruime tijd op de
gasbranders die in de handel zijn. Zij
hebben gedurende de laatste maandden
een aantal branderinstallaties nauwkeurig doorgelicht. Desondanks is het ook
voor déze technici niet eenvoudig en niet
verantwoord om bij het noemen van enkele merken te zeggen welk merk het
beste is; dit te meer, omdat van de meeste
merken meerdere typen te koop zijn.
In verband hiermee rijst dan weer de
vraag om welke uitvoering het dan wel
gaat.
Zelfs de „geleerden", of wie hier dan
ook voor doorgaan, zijn het omtrent een
type-aanduiding lang niet altijd eens. Een
aanduiding als: „blaas-pijpbrander" ligt
de laatste tijd veel minder in het gehoor
dan het begrip „kastenbrander". Vele aanbieders beijveren zich dan ook om, kast of
geen kast, hun brander onder het gilde
van de „kasten" onder te brengen.
De aanduiding „kastenbrander" is geen
enkele garantie dat de brander een gunstig vlambeeld vertoont, een goed regelbereik en regeling bezit, een laag motorvermogen heeft, weinig lawaai produceert
en tevens nog met een hoog C02-gehalte
het gas tot verbranding brengt.
Er zijn branders in de handel met bovengenoemde goede eigenschappen die
helemaal geen kastenuitvoering hebben.

Het wordt nog moeilijker als men bedenkt
dat er branders zijn, voorzien van levensgrote, fraaie kasten, die al deze gunstige
eigenschappen in het geheel niet bezitten
en als „blaaspijpbrander" werken.
Door alleen over deze zaken te praten,
zal er geen duidelijk onderscheid in de
brandermerken komen.
De tuinder komt door al deze tegenstrijdigheden voor een vrijwel hopeloze keuze
te staan. Hoort hij van alle aanbieders dat
hun brander de kortste, de breedste en
stabielste vlam geeft, het regelbereik het
grootst en de regeling de fynste is, het
lawaai het minste, het CO2het gunstigste
en het motorvermogen weliswaar het
hoogste, maar het stroomverbruik het geringste is,dan raakt hy zoonder de indruk
van de overtreffende trap, dat hij zelf
naar de goedkoopste begint te neigen.

SÜEQKOGP^ DUURKOOP?
Er is niets verwarrender zonder meer
dan het vergelijken van prijzen. Later
zou men lot de conclusie kunnen komen
dat die allergoedkoopste brander toch net
niet de allerbeste was.
Bij con asjibkJins; ven een tasbranderinstallatie behoren heel wat meer gegevens c'.an het toverwoord „kastenbrander". Een aantal bijkomende zaken kunnen op verschillende manieren — eenvoudig of meer perfect — worden uitgevoerd. Het verschil in uitvoering kan bij
het zelfde merk brander prijsverschillen
van enkele duizenden guldens tot gevolg
hebben. Bepaalde uitvoeringen kunnen
voor de ene installatie niet gewenst en
voor de andere zelfs noodzakelijk zijn.
Om tot een beoordeling van de branderinstallatie te komen die voor een bepaald
bedrijf de juiste keuze is, moeten zoveel
mogelijk gegevens bekend zijn omtrent de
gehele gasbranderinstallatie. Verder moet
rekening worden gehouden met de ketel,
schoorsteen, rookkanaal en dergelijke.
Zijn al deze gegevens voldoende omschreven, dan eerst zal blijken of de
laagst geprijsde installatie nog wel zo
aantrekkelijk is als bij een eerste gesprek
werd gedacht.
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DUIDELIJKE OFFERTES
Om tot een juiste beoordeling te komen
van hetgeen wordt aangeboden, zullen in
een offerte voor een gasbranderinstallatie
de volgende punten, duidelijk omschreven, moeten worden vermeld:
1. Opgave van de te behalen maximum
capaciteit zowel bij gas- als bij oliestoken.
2. Duidelijke omschrijving van het type
brander.
3. Vermelden hoe de menging van gaslucht tot stand komt. (Voormengen of
mengen in vuurhaard).
4. Opgave van het geluidsniveau.
5. Vermelden de vlamkleur waarmede
wordt gestookt en de vlamvorm welke
aangepast moet worden aan de vuurgang.
6. Uitvoering van de oliestookinstallatie.
7. Omschrijving hoe- omschakelen van
gas naar oliestoken en omgekeerd tot
stand gebracht kan worden.
8. Wijze van'vlambeveiliging, zowel bij
gas als bij oliestoken.
9. Regeling.
Vermelden welke capaciteitsregeling
wordt toegepast: a. Lage start - hoog laag -uit. b.Lage start - modulerend - uit.
Bij a. opgave hoe het trajekt van hoog
naar laag en omgekeerd verloopt. Opgave
van het regelbereik van de brander. Omschrijving van de methode welke wordt
toegepast om de regeling tot stand te
brengen.
10. Omschrijving toegepaste regeling en
regelbereik bij oliestoken.
11. Opgave van het gegarandeerde CO2gehalte in de rookgassen achter de ketel
bij het stoken van gas in de diverse capaciteitsstanden.
12. Opgave van maximum capaciteit en
maximum druk van de ventilator met bijvoeging van een duidelijke karakteristieklijn.
13. Vermelden met welke rookgaszijdige
ketelweerstand is rekening gehouden.
Bij bestaande ketels gegevens over het
betreffende type opvragen bij de ketelleverancier.
14. Opgave van het motorvermogen en
het opgenomen motorvermogen by volle
capaciteit. Vermelden toerental en uitvoering van de ventilator.
15. Gasstraat. Vermelden met welke
voordruk de kleppen berekend zijn. Omschrijving van de opstelling onder bijvoeging van een schema. Omschrijving fabrikaat, type en afmetingen van de kleppen.
Omschrijving welke gas-lekcontrole wordt
toegepast.
16. Vermelden over welke afstand, van
meter tot gasstraat en van gasstraat tot
brander, de leiding wordt geleverd en
gemonteerd. Bij langere afstanden boven
de vermelde uitvoering: de prijs per meter
extra opgeven met vermelden van materiaal en diameter leiding.
17. Omschrijving van de elektrische regel- en schakelapparatuur met vermelding
fabrikaat en type. Beschrijving of — en
in hoeverre — gebruik wordt gemaakt
van aanwezige regel- en schakelapparatuur.

18. Omschrijving van het schakelpaneel.
a. Wijze van bedrading.
b. Opstelling (wand of sokkel).
c. Afmetingen van het paneel.
d. Plaatsing van schakelaars en controlelampen.
e. Aanduidingen voor bediening en controle.
Mede te leveren een duidelijk schema en
de bedieningsvoorschriften.
19. Omschrijving van elektrische aansluitingen o.a. werkzaamheden, te gebruiken materiaal en bevestigen van kabels
e.d.
20. Omschrijving van het alarmsysteem.
21. Vermelden welke werkzaamheden,
zoals bemetseling, aansluiting rookkanaal
en dergelijke in de prijs zijn inbegrepen
en/of welke werkzaamheden door derden
moeten worden verricht.
22. Bij bestaande schoorsteen en rookkanalen bepalen of deze aan gestelde eisen voldoen (eventueel in overleg met
plaatselijk GEB) en bij akkoord een
goede funktionering garanderen.
23. Vermelden welke garanties en service worden gegeven.
24. Vermelden levertijd brander en opleveringstermijn na de datum van opdracht.
25. Bij aanwezigheid van een oude installatie vermelden of al of niet akkoord
wordt gegaan met terugname.
26. Bij akkoord terugname duidelijk vermelden welk bedrag op de nieuwe installatie in mindering wordt gebracht.

VERANTWOORDE KEUS
Het is voor de tuinder van het grootste
belang, dat de aanbieder in zijn aanbieding al deze punten duidelijk volgens de
werkelijkheid omschrijft. Hij moet geen
genoegen nemen met vage omschrijvingen op papier en een met verve gebrachte
mondelinge toelichting.
Het nabije verleden heeft geleerd dat
de aanbieders op een aantal punten de
duidelijkheid zeker nog kunnen opvoeren
en dat de tuinder in het algemeen te snel
genoegen neemt met onvolledige offerten.
Bij een volledige offerte zal voor de kweker een aantal zaken veel duidelijker
worden.
Zou de teler tóch nog op een aantal
punten advies nodig hebben, dan is het
ook voor diegene die dit advies geeft, van
belang dat de gegevens volledig en duidelijk worden verstrekt.
De tuinder behoeft dan geen veronderstellingen te opperen, maar kan de zaak
op zijn juiste waarde beoordelen. Hij kan
een duidelijke uiteenzetting geven van
hetgeen door de aanbieder(s) wordt geboden en wat voor het betreffende bedrijf
het meest wenselijk is.
Wat het rookgasonderzoek betreft, zijn
gedurende de laatste maanden al vele
dingen duidelijker geworden.
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De keuze van de gasbrande-ris geen zaak van „tussen neus en lippen" beslissen

Voor de teler, die voor de moeilijke
keuze van een gasbranderinstallatie wordt
gesteld, kunnen de bovenstaande punten
net voldoende houvast betekenen om in
zijn keuze niet op drift te geraken.
Zet hij dan toch, na rijp beraad, een
handtekening onder een koopcontract en
de keuze is dan toch nog gevallen op de
goedkoopste, dan weet hij tenminste welke
waar hij voor zijn geld krijgt.
De aanbieder zal waar moeten maken
wat in de aanbieding is geboden. Controle
op de uitvoering is ten alle tijde mogelijk.
J. MEIJNDERT
Proefstation Naaldwijk
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CO?CENTRAALDOSEREN
Eriseengrote belangstellingvoorgegevens everdemogelijkheidvanhetCC^-docerenmet eengroteverwarmingsketel.Ditidee isontstaanmetdekomst vanhetaardgas.Menheeftnuimmers "schone"brandstof,waarin zichgeenverontreinigingenbevinden,zoalsinzware olie.Omdeproefopdesom tenemen isonderzoekverricht
ophetbedrijfvanJ.Boonin 's-Gravenzande.
Opinitiatiefvandeeigenaarisopditbedrijfalenige tijdcentraal CO2gedoseerd
met eencentraleverwarmingsketel met eencapaciteit van 500.000Kcal/h.Enkelebedrijvendoenditmetpetroleum,anderemetaardgasalsbrandstof.Inbeidegevallen
totvolle tevredenheid.
Deuitvoeringvandezeinstallaties isvrijsimpel.Men steltineenafgeschermde
ruimte eenketel opmetbrandermet eenaangepaste capaciteit.Achterdeketel
wordt eenventilator opgesteld,dierookgassen enlucht afzuigt.Hierdoor wordtde
temperatuurvandegassen60°C.Dezegassenworden viaPVC-leidingenenmethylbromide-darmen indekasgepompt.
Dewarmtevand-='".'02-ketelwordtdoorhetnormaleverwarmingssysteem opgenomen.De
capaciteit is4tot6literpetroleum per 1.000m2kasoppervlakte.Ditkomt overeen
met 3,1 tot4>7kgpetroleumper 1.000m2kasoppervlakte.Dezeketelswordennaast
degroteverwarmingsketel opgesteld.MendoseertdanCO2metdezeketel endecapaciteitvandeverwarmingsinstallatie wordtgroter.
's-Nachtskandeketel derookgassenviaeenschoorsteennaarbuitenafvoeren.
Inhetgestelde gevalmoetmeninvesteren:
-Verwarmingsketel
-Brandervoorpetroleum ofaardgas.
VerderPoly-aethyleen-leidingenlangsdegevel(s)enmethylbromide-darmen tussen
hetfewas.
Voordelen
Wat zijnnudevoordelenvancentraal CO2doseren,invergelyking totbijvoorbeeld
C02~kanonnen(decentraalC02~doseren?
Centraal
Decentraal
zeergoed
matig-slecht
Verspreidingvanwarmte
goed;afhankelijkvandeopzeergoed
VerspreidingvanCO2
stellingvandeapparatuur
Luchtbeweging
gering
dikwijlsstorend
Lawaai
zeer gering
storend
Doseringstijd
lang
afhankelijkvanhetgewasen
luchten
goedmogelyk
Plaatselijk doseren
goedmogelyk
groter
Storingskansen
gering
kleiner
Schadekansen
groter
Leidingenindekas
Hoofdleidingen+
elektriciteits-+olie-ofgasdarmen
leidingen
gelijk
gelijk
Aanschaf
duur
goedkoper
Service
hoger
Stroomkosten
laag
laag
hoger
RendementCO2
geen
Lekkagebrandstof indekas
mogelijk
laag
hoog
TemperaturenCO2
hoger
laag
Arbeid
Uitbovenstaandevergelijkingblijktdathetdemoeite loontomcentraal C02tedoseren.Omdecapaciteitvandeketel tekunnenbepalen,volgthieronder eenoverzichtvandehoeveelhedenbrandstofbijgelykeC02~produktie:
2»5kgpetroleum =3,21petroleum =4,25m ^ aardgas;3,9kgpetroleum= 5 1 petroleum =6,63m5aardgas;5kgpetroleum =6,4 1petroleum =8,501 aardgas.
BijhetC02~doserenmetaardgaswordtmeerwarmteontwikkeld danuietpetroleum,omdatopbasisvankgCO2omgerekendmoetwordenenniet opbasisvanwarmtecapaciteit
Onderstaande ly'stgeeft eenoverzichtvandetegebruikenhoeveelhedeningevalvan
eenbepaaldvoorbeeld:
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Bedrijf: 7.500 m2

Dosering:51petroleum peruurper 1.000m^
Aantal C0 2 Olie Gas
C02
Warmtein
kanonnen
per uur
kg/uur Kcal/uur
10stuks
345.000
38 1
85
50 m 3
8 àlOstuks
418.000
J5
Centraal
doseren

Luchtverplaatsing

Vermogen

m 3A

27.OOO
32.200

ca
ca

Olie Gas
per uur

Rookgassen+lucht
=
Direct-indirect
co 2
m3/uur/6C°C
kg/uur
450+16OO=205O m-i
5
51.800 +293.200
37,5
49,8m^85
65.OOO + 355-000
550+1620=215O m-'
Bijdegenendiecentraal doserenisde ketel belastop 100 f0.
Problemen

4,5pk
4,5
Pk
Vermogen

+3

pk

+3

-EL

Wat zijndeproblemennubijdeC02-produktie vandegrote verwarmingsketel?
Teneerste ishetnietmogelijkombijolie-gestookteketelsderookgassenafte
zuigen,omdatzwa.:-eolieteveelverontreinigingenbevat.
Indienaardgas indeketel gestookt wordt,duikendevolgendeproblemenop:
a.Menmoet eenconstantehoeveelheid rookgassen afzuigen inverbandmeteengoede
CÛ2-doseringendetemperatuurvandeCO2.Maardeketelheeft echtereenwisselende belasting (hoog-laag-regelingofmodulerend).
b.Ermagabsoluut geen COinderookgassen aanwezigzijn.Bijdemeeste brandersis
ditvooral indekleinevlam geenhaalbarekaart.OmdatmenbijlichtC02doseert
zaldebrander juistdaninveelgevallen een kleinevlamhebben.
c.IndienhetmogelijkisdebranderC0-vrytelatenbranden,moethettevensmogelijkzijndebrandervergenoegterugtekunnenregelen.Stel eenbedrijfvan
7.5OOm2heeft een,ketelvan2.000.00QKcal/uur.Hetverbruikopdegrote,vlam
isdancirca 300
m/gas.Hetaantal TB?benodigdvoorC02-doseringis 60iP De
regelingmoet danzijn:1
:5.Voorvelebrandersis dit eentehogeopgave,
vooral alsdaarnogbijkomtdat erabsoluutgeenCOinderookgassenmagvoorkomen.
OphetbedryfvandeheerBoonte's-Gravenzandeisdesondanks eeninstallatiegemaakt diederookgassenuit decentraleverwarmingsketel zuigtennabijmengingvan
luchtindekasbrengt.Voordat dezeinstallatiegerealiseerd werd,is eersteen
rookgasmetingaandeketelgedaan.
Dezemetingwas zeerpositief.Deketel isvanhetmerkSMDmet eencapaciteitvan
1.000.000Kcal/uur.DebranderisvanhetmerkSaache.Dezebranderheeft eenregelbereikvan1:
4enisinalle standenvrijvanCO,terwylhetC02-gehalte schommelt tussende8en10,8 fo (respectievelijkkleine engrote vlam).Uithetrookkanaalwordenderookgassenafgezogendoormiddelvaneenprimaireventilator.Deze
ventilator zuigt ongeveer400m 5 rookgassenperuuraf.Dezerookgassenwordennaar
desecundaireventilatorgepompt.Deze secundaireventilator zuigtderookgassen
en
luchtaan,waardoordetemperatuurvanderookgassen daalttotcirca60°C.
Erworden zoveel rookgassenaangezogendatdeC02~concentratieindekas0%
kanworden.Demanieromderookgassenindekastebrengenisdezelfdealsbijde
CÛ2-toedieningmet eencentraleketel.
DebovenomschrevenwijzevanC02-toedienen iswaarschijnlijkdegoedkoopstemanier.
Menmoetwelgoedbeseffen,datditnietmogelijkismetiedereketel-brander-combinatie.
Schakeldusniet opditsysteem over zondereerstmetdeskundigenoverdemogelijkheidgesprokentehebben.
Erzijnveel branders juistindecapaciteiten tussen 500.000en2.000.000 milj.
Kcal/uur,dieuitgevoerd zijnmetgoedkopegas-enluchtkleppen.Hierbijontstaat
het gevaardatvooralindekleinerevlamCOontstaat.Eerstbijmodulerenderegelingenwordenbeteregas-enluchtkleppengebruikt,dieeenfijnere afstelling
mogelijkmaken.
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WAAROM NU?
De toepassing van koolzuurgas in de
tuinbouw is al een vijftiental jaren bekend. Toch is het leiden van rookgassen
uit de ketel van de centrale verwarming
naai' de teeltruimten van vrij recente
datum. Enkele jaren geleden is dit idee
door een inventieve tuinder voor het eerst
toegepast.
De mogelijkheid om de aigassen uu een
ketel een teeltruimte in te leiden, hangt
samen met het type brandstof dat de
ketel gebruikt. Bij verbranding van zware
olie worden behalve warmte, waterdamp
en koolzuurgas ook nog talrijke andere,
meer of minder schadelijke stoffen gevormd. Die min of meer schadelijke nevenprodukten worden óók gevormd bij een
goede afstelling van de brander. Zware
olie is geen „schone" brandstof. De rookgassen zijn dan ook alles behalve
„schoon".
Bij een volledige verbranding van
aardgas ontstaar ,geen of weinig bijprodukten. De rookgassen bevatten koolzuurgas en waterdamp en weinig of geen
zwaveldioxide tSOi) of aethyleen (CnH^;
twee in de glastuinbouw gevreesde gassen. Bij een goede verbranding van aardgas ontstaat „schone" of „praktisch schone" rookgassen.

WATISCENTRAALDOSEREN?
Bij het centraal doseren van koolzuurgas worden rookgassen uit het rookkanaal
gezogen, afgekoeld — meestal door menging met buitenlucht — n»> ir. H? t e s t ruimte geleid. De methode is simpel en
goedkoop, zowel uitgaande van de aanschaffingsprijs van hetgeen daarvoor moet
worden geïnstalleerd als in de jaarkosten
daarvan.

EEN VEILIGE METHODE
Het centraal doseren van koolzuurgas
vanuit een ketel waar aardgas wordt gestookt, is een veilige methode. Op theoretische gronden kan worden gesteld, dat
deze wijze van doseren veiliger is dan doseren met branders die in de teeltruimte
zijn opgesteld. Een teeltruimte is geen
ideale ruimte om verbrandingsketels op
te stellen.
Eveneens op theoretische gronden kan
worden gesteld, dat bij verbranding van
aardgas de kans op vorming van aethypetroleum, mits de ketel in alle standen
van de brander goed is afgesteld. Dit zijn
twee punten, die het centraal doseren tot
een veiliger methode maken dan de tot nu
toe algemeen toegepaste methode van gedecentraliseerde verbranding van petroleum.

NIET ZONDER GEVAREN
Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat
onvolledige verbranding kan optreden bij
verbranding van aardgas. In de praktijk
blijkt het ook talloze malen op te treden.
Deze onvolledige verbranding leidt — behalve tot een lager ketelrendement —
ook tot vorming van het gevreesdo aethyleen.
De afzuiging van rookgassen uit hftt
rookkanaal is precisiewerk. Die afzuiging
mag de verbranding, de vlam, niet beïnvloeden. Beïnvloeding van de vlam
houdt in het algemeen aethyleenvorming
in.
Bij centraal doseren is aethyleenvorming gevaarlijker dan btj het doseren via
meerdere kachels. Als bij centraal doseren aethyleenvorming- plaatsvindt, loopt
het gehele bedrijf gevaar. Dit is met recht
levensgevaarlijk. Een continu-bewaking
van de kwaliteit van de rookgassen is ons
inziens dan ook noodzakelijk.
IR. A. J. VIJVERBERG
Proefstation Naaldwijk
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CENTRALE
CO2DOSERING

Centraal

Decentraal

Verspreiding van w a r m t e
Verspreiding van CO.'

zeer goed
goed

Luchtbeweging
Lawaai
Doseringstijd

gering
zeer gering
lang

Plaatselijk doseren
Storingskansen
Schadekansen
Leidingen inde kas

goed mogelijk
gering
groter
hoofdleidingen
-+- darmen
goedkoop
laag
hoog
geen
laag
laag

matig - slpclit
goed; afhankelijk van de
opstelling van de apparatuur
dikwijls stotend
storend
afhankelijk van gewas en
luchtingswijze
goed Hogelijk
groter
kleiner
elektriciteits- 4- olie- of gasleidingen '
duur
hoger
lager
mogelijk
hoog
hoger

Service
Stroomkosten
Rendement CO2
Lekkage brandstof inde k a s
Temperaturen CO?
Arbeid

Overzicht vandecentrale CCk-ciosermg-instaüatie

O

NDER centraal doseren wordt
verstaan het doseren uit een
ketel buiten de teeltruimte. Daarbij
wordt circa 85 pet. van de warmte
meegedeeld aan verwarmingspijpen.
De afgassen met de resterende warmte wordt bijgemengd met secundaire
lucht, zodat de temperatuur van de
afgassen daalt tot ca. 50° C. Met behulp van een ventilator worden deze
gassen in een centrale transportleiding gestuwd. In de teeltruimte worden via aftakkingen de gassen in een
plastic darm geleid.

VOORDELEN BLIJVEN
Velen kennen de voordelen we), die het
centraal doseren van CO* heeft in vergelijking tot de centrale dosering door middel van afzonderlijke COs-kachels. Maar
ook ditkeer willen wedeze voordelennog
eens naar voren brengen:

De voordelen van het centraal doseren
springen dermate duidelijk inhetoog,dat
het niet veel moeite kost omvast te stellen, datweindetoekomst naar deze wijze
van werken moeten, waar dit technisch
mogelijk is en op grond van de teelten
gewenst.

MOGELIJKHEDEN VAN
CENTRAAL DOSEREN

Links ventilator voor afzuigen van de rookgassen;
de verspreiding in de kas

rechts voor

Atmosferische branders en
ventilatorbranders
Atmosferische branders zuigen voor de
verbranding lucht van atmosferische d r u k
aan. De luchttoevoer heeft men niet in de
hand en wordt niet geregeld. De gastoevoer wordt wel geregeld, maar aangezien
dit bij de luchttoevoer niet gebeurt, wordt
voor de gasdruk maar een goedkoop reduceerventiel gebruikt. Met dit ventiel kunnen drukveranderingen in de hoofdleiding
niet geheel worden opgevangen. Dit kan
leiden tot onvolledige verbranding.
Ook voor de vlambeveiliging is een
goedkoop instrument, namelijk een thermokoppel gekozen. De beveiliging reageert
alleen als er iets aan de vlam, die het koppel verhit, hapert. Valt een deel van het
branderbed uit c ? enige afstand van het
koppel, dan wordt de klep niet gesloten.
Verder kan gemakkelijk vervuiling van
het branderbed plaatsvinden, daar de aangezogen lucht een te geringe snelheid
heeft om vuil weg te blazen.
Door de keuze van goedkope onderdelen zijn atmosferische branders relatief
laag in prijs. Maar door bovenvermeld?
punten zijn atmosferische branders erg
kwetsbaar. In handen van tuinders, die op
technisch gebied vaak zorgeloos zijn, zijn
het daarom ongeschikte toestellen.
Ventilatorbranders hebben een andere
bouw. Luchthoeveelheid en gastoevoer
worden nauwkeurig geregeld en op elkaar
afgestemd. Hiervoor zijn duurdere reduceerventielen ingebouwd, alsmede vlambeveiligingen, die een groot deel van de
brander bestrijken (ionisatie- en UV-beveiligingen).
Door de constructie en de keuze van
betere onderdelen zijn ventilatorbranders
duidelijk duurder dan atmosferische branders. Maar de kans op onvolledige verbranding is aanmerkelijk kleiner.
Het regelbereik van de ventilatorbranders is van dien aard, dat ze ook voor wisselende oppervlakten te gebruiken zijn.
Daarmee vervalt een vermeend voordeel
van atmosferische branders, die door h u n
kleine capaciteit per eenheid, gemakkelijk
tot batterijen van gewenste omvang zijn
samen te stellen.

C 0 2 DOSEREN UIT GROTE
VERWARMINGSKETELS
Voor het betrekken van CO2 uit grote
ketels wordt met behulp van een ventilator een hoeveelheid gas uit de rookgassen
gehaald. Met behulp van een vertragingsrelais worden de perioden van onvolledige
verbranding door het aanslaan van de
brander afgesneden. Overigens is het van
belang dat de rookgassen onder alle omstandigheden CO (ethyleen) vrij zijn.
De ketels zijn gemaakt voor het leveren
van een wisselende hoeveelheid warmte,
die afhangt van het weer. De ketel zal
derhalve nu eens bij een hogere dan weer
bij een lagere belasting werken. Voor het
doseren van CO2 moeten de rookgassen bij
elke belasting vrij blijven van CO (ethyleen).

Naar schatting is dit slechts bij
circa 10 pet. van de ketels op aardgas het
geval. Meestal geschiedt het COs-doseren
bij een lage belasting. Een toestand waarbij de verbranding in de regel het slechtst
is.
Moet de ketelinstallatie nog omgebouwd
worden op aardgas, dan doet men wijs de
veiligste oplossing te kiezen. Deze bestaat
in de aanschaf van een modulerende brander, waarin de belasting evenredig verloopt met de openingstoestand van de gasklep. Na afstelling is de ketel bij elke belasting ook te gebruiken voor COj-levering. Overigens is dit de duurste oplossing,
maar het risico is klein.
In de praktijk zijn reeds veel installaties op aardgas voorhanden. Vaak heeft
men goedkopere branders, die wel modulerend zijn, maar niet lineair. Bij verandering van kiepstand wordt de gashoeveelheid niet evenredig lager of hoger, maar
in veel sterkere mate veranderd. Het systeem w e r k t dan vaak als een hoog-laag
regeling.
Branders met een hoog-laag regeling
zijn meestal ongeschikt. Het zijn branders
die veelal met minder goede gas- en luchtkleppen zijn uitgerust. Vaak leidt dit tot
een vrij grove afstelling, waardoor gemakkelijk ethyleen en CO kunnen ontstaan.
Dikwijls ook is het regelbereik te klein.
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Dit moet minstens 1:4 zijn, maar is in
veel gevallen niet meer dan 1:2.5. Dit
heeft tot gevolg dat de branders vrij vaak
uitslaan. Dit betekent dat ds CO«-levering telkens gedurende minstens 6 minuten wordt onderbroken.
Voor het onttrekken van de rookgassen
is een speciale ventilator nodig, die geen
invloed heeft op de luchtvoorziening bij
de brander.
Samenvattend kan worden gesteld dat
van de mogelijkheden om centraal COs te
doseren de installatie van een aparte ketel,
met ventilatorbrander, de voorkeur verdient. Ook is het mogelijk een grote verwarmingsinstallatie geschikt te maken
door het aanbrengen van een goede modulerende, lineaire brander. De andere
mogelijkheden, aparte ketels met atmosferische branders en gebruik van andere
dan bovenvermelde branders voor grote
ketelinstallaties, moeten sterk worden
ontraden wegens de kans op onverbrand.
Wil men toch meer risico lopen en van
de laatst genoemde mogelijkheden gebruik
maken, vraag dan toch om advies van de
technische voorlichters.
Er zijn twee systemen om CO; uit het
rookgaskanaal van een verwarmingsketel
te betrekken.
1. Het is mogelijk door een ventilator
direct aan te sluiten op het rookkanaal.
Deze zuigt zowel rookgassen als lucht aan.
Deze lucht dient om de rookgassen af te
koelen. Het grote gevaar bij dit systeem is,
dat de kleine vlam wordt beïnvloed. In
het gunstigste geval wordt de vlam van de
branderkop getrokken en valt de brander
in storing. In het ongunstigste geval zal
de vlam CO gaan produceren. Dit systeem
moet worden ontraden.
2. Door gebruik van twee achter elkaar
gekoppelde ventilatoren. De eerste ventilator zuigt de rookgassen aan. Door de^
juiste keuze van het ventilatortype en de^
capaciteit is deze dan niet in staat de
vlam te beïnvloeden. Deze ventilator kan
dan echter niet voor het verdere transport
zorgen en daarom wordt een tweede ventilator aangesloten die de rookgassen vanaf ventilator 1wegzuigt tegelijk met lucht
en het mengsel de kassen in perst. Met dit
systeem zijn goede ervaringen opgedaan.
Met dient er voor te zorgen, dat in de
ruimte waar deze ventilatoren staan opgesteld voldoende ventilatie is.

IS COTOELAATBAAR
Uiteraard hebben we in de rookgassen
het liefst in het geheel geen CO. Men is er
dan te allen tijde van verzekerd dat het
risico nihil is. Eén zeer geringe hoeveelheid CO in de onverdunde rookgassen is
echter toegestaan. Blijkens de ervaringen
behoeft hierdoor dan geen schade te ontstaan. Het gehalte aan CO in de rookgassen mag echter niet boven 15 ppm (delen
per miljoen) uitkomen.

BEVEILIGING
Zoals in het begin reeds in het overzicht
van de mogelijke voordelen is gesteld, is
het risico voor schade met het centrale
systeem groter.
Bij het gebruik van „kanonnen" is het
risico verdeeld over het aantal opgehangen toestellen. Brandt dan één kachel
slecht, dan blijft de schade beperkt tot de
planten rondom deze kachel, bij het centrale systeem ligt het anders. Brandt de
ketel dan slecht, dan zal in principe bij
alle planten schade kunnen optreden. De
behoefte aan een afdoende beveiliging is
hierdoor sterk toegenomen. Bovendien is
beveiliging van één ketel praktisch veel
beter uit te voeren dan wanneer men te
maken heeft met een hele serie toestellen.
Er zijn diverse veiligheidssystemen op
de markt. Enkele zijn veel te duur, andere
meten pas betrouwbaar bij het CO-gehalte
dat veel te hoog ligt (40-50 ppm). Een systeem, dat voorlopig in aanmerking komt
berust op het naverbranden van CO. Hiervoor ontstaat in het apparaat een temperatuursverhoging. Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe meer CO. Een toestel
(fabr. Drager) geeft bij 15 ppm CO alarm
en is het enige dat op dit ogenblik kansen
biedt. In het algemeen kan worden gesteld
dat er met dit soort apparatuur nog weinig ervaring is opgedaan.

HINDERLIJKE WARMTE
Het aantal m" aardgas, benodigd om
0,10-0,15 pet CO2 te bereiken is ca. 5 per
1.000m ! per uur. De regeling van de brander moet dan ongeveer 1 :8 zijn. Wil men
0,20 pet CO2 bereiken dan is daarvoor 8 m s
aardgas nodig en moet de regeling ongeveer 1:6 zijn.
Voor veel branders is dit een te grote
opgave. Men zal in de praktijk in veel
gevallen veel minder terug kunnen regelen. Dit betekent, dat men op een veel
hogere m'-waarde blijft zitten. Dit heeft
tot gevolg, dat een veel hoger COï-gehalte
wordt bereikt. Op zich is dit niet zo erg.
Anders is het gesteld met de warmte die
te allen tijde vrij komt.
In een tijd dat nauwelijks meer warmte
op de dag wordt gewenst (april mei) blijft
de ketel dan toch op een behoorlijke temperatuur en moet het de warmte via de
buizen in de kas kwijt. De temperaturen
worden dan te hoog en men moet de COsdosering staken op grond van een te hoge
temperatuur.
Ir. N. VAN BERKEL
J. B. VERVEER
Proefstation, Naaldwijk
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Onder centrale levering verstaan we de produktie van CO2 uit een ketel buiten de teeltruimte. Daarbij komt circa 85 % van de
warmte in de verwarmingspijpen terecht.
De rookgassen met de resterende warmte
worden bijgemengd met secundaire lucht,
zodat de temperatuur van deze gassen daalt
tot circa 50 °C. Met behulp van een ventilator wordt het verkregen mengsel in een
centrale transportleiding gestuwd. In de
teeltruimte worden via aftakkingen de gassen in een plastic-leiding gebracht. Via
gaatjes stroomt het CO2 nabij de bodem
uit.

Op vele bedrijven heeft men in het voorbije
voorjaar dit systeem toegepast. De ervaringen
waren zeer goed: Men kan veel langer met
CO2 toedienen doorgaan, door ontbreken van
plaatselijke oververhitting. De open luchtramen deden aan de goede verdeling van het
CO2 geen afbreuk, omdat het gas gelijkmatig
over de oppervlakte vrij komt. Er waren vrijwel geen klachten over schade. Geen lawaai
van ventilatoren. De kosten van het systeem
zijn laag
Op grond van deze ervaringen wordt verwacht, dat velen in het komende seizoen over
zullen gaan op dit nieuwe systeem. In verband
daarmee wordt in het volgende aan een 3-tal
punten aandacht besteed:
1. Twee ventilatoren nodig
2. Beveiliging gewenst
3. Verdeling van het CO2 in de ruimte.
TWEE VENTILATOREN NODIG
Voor het afzuigen van de rookgassen uit het
rookkanaal achter de ketel en voor het trans-
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Centrale
C0 2 -leverin
port naar de teeltruimte zijn twee verschillende ventilatoren nodig.
De eerste ventilator, primaire ventilator of
lage-druk-rookgasafzuigventilator
genoemd,
zuigt een vaste hoeveelheid rookgassen aan
bij lage druk. Zon ventilator heeft geen invloed op de luchtvoorziening bij de brander in
de ketel. Vooral bij een lage belasting van de
ketel kan een ventilator met te veel druk onvolledige verbranding veroorzaken, waardoor
CO ontstaat. Ook is het mogelijk, dat de vlam
van de branderkop wordt getrokken, waardoor
de brander in storing valt.
De tweede ventilator, secundaire of mengen transportventilator genoemd, vraagt veel
meer druk en mengt de rookgassen met een
hoeveelheid lucht uit het ketelhuis, ongeveer
in de verhouding 1 : 2 Dit mengsel wordt in
de transportleiding gestuwd. De druk in de
transportleiding moet voldoende zijn om te
waarborgen dat de rookgassen tot in de verste hoeken van de kas worden gebracht.
Bij de installatie van twee ventilatoren is ver-

der geen regeling nodig. Wel is een rookgasafsluitklep nodig, die dicht gaat als de ventilatoren niet in bedrijf zijn. Daardoor wordt voorkomen, dat met de rookgassen ook waterdamp in het ketelhuis komt en daar condenseert. Dit is ongewenst voor de aanwezige
regelapparatuur.
WAAROM RISICO LOPEN?
Velen hebben dit seizoen gewerkt met een in
stallatie met één ventilator. Dit heeft nauwelijks moeilijkheden gegeven zodat de mening
in de praktijk opgeld doet, dat men wel met
één ventilator kan volstaan. Hiertegen moet
ernstig worden gewaarschuwd, omdat men
ter besparing van de geringe kosten van de
tweede ventilator een groot risico loopt. Vandaar dat onzerzijds de installatie van twee
ventilatoren dringend wordt geadviseerd
BEVEILIGING GEWENST
Een nadeel van het centrale systeem is, dat
het risico verbonden aan onvolledige verbran-
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Schematische voorstelling van een installatie voor centrale
COi-dosering

De grootste veiligheid wordt bereik

BIJ {lil (X , . crdeelsysteem komi U..-I kuul/.j.i; |,i
polvethyleenleiding binnen De hoofdk.id'ny
kasgedeelten is van hard PVC. de afiakl,.idini|,r
methyldarmen met gaatjes om de 20 en,
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ding niet meer is gespreid over een aantal
toestellen zoals bij de drukverstuivers. Brandt
de ketel slecht, dan zal gemakkelijk bij alle
planten schade kunnen optreden. De behoefte
aan een afdoende beveiliging is hierdoor sterk
toegenomen.
Door het gebruik van één ketel bij een centraal systeem, is de toepassing van een beveiliging veel eenvoudiger dan bij een hele
serie toestellen.
Omdat het omstreden was of bij onvolledige
verbranding van aardgas het schadelijke ethyleen kan ontstaan, is door het Proefstation
onderzoek verricht. Door manipulatie aan de
brander van ketels werden verschillende graden van onvolledige verbranding opgewekt.
Naast CO werd het ethyleengehalte van de
rookgassen gemeten.
In de eerste plaats bleek, dat bij onvolledige
verbranding van aardgas, naast CO, ook ethyleen ontstaat. Ook bleek met het stijgen van
het CO-gehalte het ethyleengehalte toe te nemen Er bestaat tussen het optreden van beide gassen een rechtlijnig verband. Dit betekent, dat door meting van het CO-gehalte ook
een goede indruk van het ethyleengehalte
wordt verkregen. Hier werd bevestigd, waar
in de praktijk reeds gebruik van werd gemaakt, namelijk door meting van CO een uitspraak te kunnen doen over het ethyleengehalte. Tenslotte bleek, dat ook schadelijk hoge
ethyleengehalten d w z boven 0,05 delen per
miljoen (dpm)kunnen voorkomen.
Op grond van bovenstaande proefuitkomsten,
maar mede op basis van ervaringen uit de
praktijk, die behelzen dat herhaaldelijk belastingen bij ketels voorkomen met een hoog
CO-gehalte- dus hoog ethyleengehalte-, moet
worden geconcludeerd, dat een beveiliging
zeer gewenst is. Men mag het risico niet lopen, dat door ethyleen enkele vruchten aan
de plant verloren gaan.

Met het toelaatbaar gehalte valt het mee.
Aanvankelijk heerste de gedachte, dat de onverdunde rookgassen niet meer dan 15 dpm
CO mochten bevatten. Thans is gebleken, dat
50 dpm CO kan worden toegelaten zonder
risico, dat het ethyleengehalte dan te hoog is
opgelopen.
Het gebruik van CO-meetbuisjes, zoals in de
praktijk wel gebeurt, vormt een onvoldoende
beveiliging Met buisjes worden alleen momentopnamen gemaakt Is de toestand van
de rookgassen op het moment van meten
in orde, even later kan het bij een andere belasting van de ketel wel helemaal mis zijn.
Verder bestaat de neiging om na enkele metingen met goede uitkomst de volgende metingen achterwege te laten.
Een goede oplossing is het installeren van
een beveiligingstoestel, dat van ogenblik tot
ogenblik peilt hoe het met de verbranding gesteld is. Wordt het gehalte van 50 dpm CO
overschreden, dan wordt een signaal gegeven
of de C02-levering wordt afgesloten Er zijn
enkele toestellen aan de markt, die berusten
op een katalytische naverbranding van CO.
Hierdoor ontstaat een temperatuurverhoging.
Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe meer
CO Van de beschikbare toestellen heeft er
één reeds zijn bruikbaarheid bewezen. De
kosten ervan bedragen f 3.000 — f 4.000,-.
Voor inlichtingen wende men zich tot onze
technische voorlichters.
VERDELING VAN HET CÛ2 IN DE RUIMTE
Reeds kwam naar voren, dat een goede transportventilator nodig is om het CO2 tot in de
verste hoeken van het bedrijf te brengen.
Maar verder is een goed verdelingssysteem
van belang. De rookgassen koelen onderweg
naar de kas af van 100 à 200 °C tot de temperatuur die in de kas heerst. Bij kastemperatuur komt het CO2 dus in de ruimte. Dit bete-

kent, dat de verdere verspreiding in de kas geheel afhankelijk is van zwakke stromingen
door concentratie-verschillen en van toevallige stromingen door verwarmingsbuizen, zonnestraling of wind. Het komt er op neer dat de
zijdelingse verspreiding van het gas zeer gering is Redenen waarom, net als bij installaties voor zuiver CO2, een distributienet nodig
is, dat regelmatig over de kasoppervlakte verspreid openingen bevat, waar het CO2 uitstroomt.
Een goede verdeling wordt verkregen via een
hoofdleiding met vertakkingen, die uitmonden
in zogenaamde methyldarmen, van 5 cm diameter, met gaatjes op 20 cm onderlinge afstand Het beste is om per kap van 3.20 m 2
darmen te hebben, één onder de goot, één
onder de nok. Als hoofdleiding gebruikt men
een leiding van dun polyethyleen of hard pvc.
Het eerste is weinig duurzaam, maar goedkoop. Wel zijn overal T-stukken nodig van
hard pvc voor de vertakkingen.
SAMENVATTING
De ervaringen met het systeem van centrale
levering van CO2 waren dit voorjaar zeer
goed Voorts is gewezen op de noodzaak
om 2 ventilatoren te hebben. Ook is het installeren van een beveiliging zeer gewenst
om het risico van ethyleenschade te dekken.
De beveiliging kan geschieden aan de hand
van een.toestel dat CO meet, aangezien er
een lineair verband bestaat tussen het optreden van CO en ethyleen. Tenslotte is er
een goed leidingen-stelsel nodig om het tot
kastemperatuur afgekoelde CO2 goed over de
ruimte te verdelen.
IR. N.VANBERKEL
J MEUNDERT
J. B VERVEER
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VerdoeIsysieem waarbij een methyldarm per kap is yi;
bruikt. In hei algemeen zal men de voorkeur geven aan twee
leidingen per kap. om een betere verdeling van het koolzuurgas te knigen

Schade door t....,.......,,..., ,.. , ! „ t g e stookluinaien waarbij
centraal is gedoseerd De bloemen hebben zich met normaal
kunnen ontwikkelen en geven geen vruchten

Er is goede apparatuur in de handel waarmee CO
en
daarmee ethyleen — in de rookgassen gemeten kan wurden
Oe apparatuur werkt automatisch en continu en sluit bij overschrijden van een ingesteld CO-gehalte de toevoer van rookgassen naar de verdeelleidingen, af

m
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R LIJN IN CENTRAAL
ET onttrekken van rookgassen van een centraal opgestelde verwarmingsketel, die met aardgas wordt gestookt, om hiermede CO2 in
de gewassen te doseren, neemt stormachtig toe. Werd deze methode vorig
seizoen op énkele bedrijven toegepast, momenteel wordt op de meeste
bedrijven waar men aardgas stookt, een installatie voor dit doel achter
de ketel geplaatst.
Hoewel in de aanvangsperiode experimenteel allerlei varianten in de
uitvoering van de installatie werden toegepast, kan men nu waarnemen
dat er meer lijn in komt en dat men bewuster voor de veiligste installatie
kiest.
Deze veiligheid heeft betrekking op twee verschillende aspecten:
1. Het veilig en storingsvrij functioneren van de stookinstallatie in het
ketelhuis
2. De rookgassen met een toelaatbare temperatuur en vrij van schadelijke bestanddelen als CO en C.H 4 (ethyleen) in de kassen brengen.

H

OSEREN
Vanaf de beginfase van de ontwikkeling hebben de technische voorlichters
van het Proefstation Naaldwijk deze twee
aspecten voci ogen gehad bij het ontwerp
van een installatie die voor dit doel Beschikt zou zijn en waaraan nog een derde
eis kon worden gesteld, namelijk: het verkrijgen van de juist C0 2 -concentratie in
de kassen.
Omdat de gasgestookte installaties onder het toezicht vallen van de gasdistributiebedrijven en als zodanig worden gekeurd op de vastgestelde voorschriften,
hebben deze bedrijven gemeend ook ten
aanzien van de C02-installaties die rookgassen van de verwarmingsketel onttrekken, richtlijnen te moeten vaststellen.
Een commissie van de Contactgroepen
Gasinspectiediensten Zuid-Holland heeft
zich met deze taak belast, waarbij werd
uitgegaan van de volgende algemene
voorwaarden:
1.1 De verbranding in de ketel mag
niet ontoelaatbaar worden beïnvloed
1.2 De vlamstabiliteit van de brander
dient onder alle omstandigheden gewaarborgd te blijven
1.3 In de stookruimte mogen geen rookgassen en/of onverbrand gas via de COudoseringsinstallatie ontwijken
1.4 In de kas mag geen onverbrand gas
(CO) via de COa-doseringsinstallatie worden ingebracht
1.5 Door het aanbrengen van de COsdoseringsinstallatie mogen geen dode
ruimten van enige omvang aan de rookgaszijdige inhoud van de verbrandingsinstallatie worden toegevoegd
1.6 Indien aanzuiging van de lucht, ten
behoeve van de COs-dosering plaatsvindt
vanuit de stookruimte, moeten de luchttoevoeropeningen van deze ruimte dienovereenkomstig worden vergroot
1.7 Indien kunststofleidingen in hel
transport- en verdeelsysteem van de CO*
(rookgassen) worden gebruikt, mag de
inwendige temperatuur in het kunststofgedeelte 60°C niet overschrijden.

SCHEMA 2 .
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2. UITVOERING VAN DE
CO,-DOSERINGSINSTALLATIE
Teneinde aan de onder 1.1 tot en met
1.7 genoemde voorwaarden te voldoen zal
de COï-doseringsinstallatie de volgende
onderdelen dienen te bevatten:
2.1 Een sluitende klep op maximaal 1
meter van de aftakking van het schoorsteenkanaal met sluitstandbewaking De
klep moet sluiten:
a. Bij iedere regelstop van de brander
b. Tijdens de ventilatie en startprocedure
van de brander
c. Bij het uitvallen en/of afzetten van de
ventilator (en) voor de CO-dosering.
De klep moet bediend worden via een
servomotor of gelijkwaardige constructie.
Wanneer de klep bij één der 3 bovengenoemde gevallen niet in sluitstand komt,
resp. staat, dient de brander in vergrendeling te gaan (zie VISA front X). De
sluitstandbewaking van de klep kan in
het elektrische circuit in serie geschakeld
worden met de sluitstandbewaking (ES
2) van de hoofdgaskleppen. Voorbeelden
van de elektrische schema's worden aan
de installateurs verstrekt door de Gasdistributiebedrijven.

SCHEMA2 . 4

SCHOORSTEEN
I e VENTILATOR
MAX.CAPACITLIT - HOEVEELHEID
GEPRODUCEERDE ROOKGASSEN VAN
BRANDER IN LAAGSTE STAND.
SERVO-MOTOR

ROOKGASKANA.
-SLUITENDE KLEP
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2.2 Een open T-stuk, al dan niet gecombineerd met een vaste restrictie of gelijkwaardige constructie, bij het gebruik van
één ventilator (zie schema 2.2); aan te
brengen in het leidinggedeelte tussen de
onder 2.1 genoemde klep en de ventilator,
met zodanige vaste afmetingen dat de
juiste verbranding in de ketel gehandhaafd en de vlamstabiliteit eveneens onder alle omstandigheden gewaarbrogd
blijft.
De afmetingen dienen geval voor geval
proefondervindelijk ter plaatse te worden
bepaald en gefixeerd. De af te zuigen
hoeveelheid rookgassen mag die welke "
geproduceerd wordt in de laagste stand
van de brander niet overschrijden. Naast
het open T-stuk kan het plaatsen van een
vaste restrictie in de zuigleiding tussen de
sluitende klep en het open T-stuk overweging verdienen.
2.3 Een vaste restrictie (al dan niet gecombineerd met een open T-stuk) of gelijkwaardige constructie bij gebruik van
twee ventilatoren (zie schema 2.3.); indien de eerste (primaire) ventilator bij
het rookkanaal een grotere capaciteit
heeft dan de brander aan rookgassen in
de laagste stand produceert.
2.4 De voorkeur bij het gebruik van
twee ventilatoren verdient uiteraard de
uitvoering waarbij de capaciteit van d e
eerste (primaire) ventilator niet groter is
dan de capaciteit aan rookgassen van de
brander in zijn laagste stand. De restrictie en het open T-stuk mogen dan vervallen (zie schema 2.4).
2.5 Een maximaal-thermostaat bij gebruik van een kunststofleiding i n het
transport- en verdeelsysteem, die d e sluitende klep (zie 2.1) dicht stuurt wanneer
de temperatuur in het kunststofleidings t e b r ! 6"'C overschrijdt en de COtinst: üaii' in vergrendeling doet gaan. De
temperst iur\r>pW die de klep bedient
riirwt iv.ir-tpp .>•-' ''atst. aan het begin van

— NAAR KASSEN

Deel van de installatie, met rechtsachter,

het C0 2 -doserinpse!ement

- 2e VENTILATOR

20
het kunststofleidingstelsel. Voor elektrische schakelingen: zie schema's van gasdistributiebedrijven.
2.6 Een regelklep, bijvoorbeeld voor de
regeling van een enkele of dubbele dosering CO» is slechts toegestaan wanneer
deze geplaatst is in hetzelfde leidinggedeelte als de onder 2.1 genoemde sluitende klep, dus voor het open T-stuk, restrictie, of eerste (primaire) ventilator.
De sluitende klep mag eventueel de n e venfunctie van regelklep vervullen.

3. UITVOERINGEN VAN CO,DOSERINGSIRSTALLATIES,DIE
NIET ZIJN TOEGESTAAN
Hierna volgen een aantal voorbeelden
van doseringsinstallaties die niet kunnen
worden toegestaan.
3.1 — Met een klep in het open T-stuk
(vast ingestelde of handbediende) en/of
— Met een klep in het afzuigkanaa],
zonder dat er een sluitende klep aanwezig
is (vast ingesteld of handbediend) (zie
schema 3.1).
3.2 — Met een aparte regelklep in het
open T-stuk (zie schema 3.2).
3.3 — Met een gecombineerde klep,
uitgevoerd als op schema 3.3 is aangegeven.
3.4 — Met open T-stük in de schoorsteen of met een zeer korte schoorsteen,
die als open T-stuk fungeert (zie schema
3.3).
4. De commissie wil er de nadruk op
leggen dat met voorgaande voorbeelden
geenszins alle mogelijke uitvoeringswijzen zijn aangegeven; zeker niet datgene,
dat niet is toegestaan.
Aldus de richtlijnen van de commissie
en die bij keuring van de installaties worden gehanteerd door de Gasinspectiediensten Zuid-Holland-Noord en Zuid.
Na het opsommen van de voorschriften
van de Gasdistributiebedrijven is het zinvol enige kanttekeningen t e plaatsen:
Na een periode van het aanleggen van
allerlei experimentele installatie 0 hetgeen in de beginfase van een oz. «ikkeling een normaal verschijnsel is, is het
goed, dat de Gasinspectiediensten ZuidHolland Noord en Zuid met uitspraken
zijn gekomen ten aanzien van hetgeen
door hen al dan niet zal worden goedgekeurd.
,
De uitgangspunten v a n de commissie
waren het veilig functioneren van de
stookinstallatie in het ketelhuis en de veiligheid van de mensen die in de ruimte,
waarin COt middels rookgassen wordt gedoseerd, werkzaam zijn. Andere pretenties heeft de commissie niet gehad, omdat
deze buiten h u n taak vallen.
Naast de zorg die technische voorlichting heeft voor de twee genoemde uitgangspunten, is er echter een derde faktor waarmee rekening moet worden gehouden, ni. de juiste dosering en concentratie van het CO* in de kassen.
Vanwege deze laatste faktor zijn wij
van mening dat de installatie met één
ventilator (zie schema 2.2) die weliswaar
is goedgekeurd, om de hierna volgende
redenen beter niet kan worden toegepast:

De „zodanige vaste afmetingen", waarvan in 2.2 sprake is, dienen van geval tot
geval proefondervindelijk t e r plaatse
t e worden bepaald en gefixeerd.
Dit n u achten wij in de praktijk geen
haalbare zaak. Zo een installateur van
deze installaties er al de vakbekwame
mensen voor in dienst zou hebben, dan
zal dit proefondervindelijk bepalen en
fixeren een dermate tijdrovende bezigheid zijn, dat hij daar zijn mensen niet
voor beschikbaar kan stellen, omdat een
COs-installatie geen opdracht is waarmee
hoge geldbedragen gemoeid zijn en in geval er wél voldoende aandacht aan zou
worden besteed, dan zal dit de aanlegkosten zeker verhogen.
Bij een op de gok aangelegde installatie
zou er, bij een te klein open T-stuk
vlambeïnvloeding ontstaan met kans van
CO- en CsHi-vorming in de verbranding
en de mogelijkheid dat de installatie
wordt afgekeurd.
Bij een te groot open T-stuk zou er te
veel lucht en t e weinig rookgassen worden aangezogen, zodat de juiste concentratie in de kas niet wordt behaald.
Een berekening vooraf van de aansluitingen in dergelijke installaties, is vrijwel
onmogelijk, gezien de plaatselijke verschillen van leidinglengte, d r u k in rookkanaal, schoorsteenhoogte, ventilatordrukverschillen e.d.
De installatie (vermeld onder 2.3) zal
vrijwel nooit voorkomen, maar zou om
dezelfde redenen af te raden zijn.
Ons advies is, de installatie met twee
ventilatoren te kiezen (vermeld onder
2.4).
Bij een juiste berekening van de capaciteiten en drukken van de beide ventilatoren kan geen vlambeïnvloeding ontstaan en worden in de juiste verhouding
rookgassen en lucht aangezogen.
De juiste verhouding is 1m 3 rookgassen
+ 2 m ' lucht geeft 3 m» mengsel. Dit
mengsel zal dan tevens ca 60°C zijn, de
onder 2.5 vastgestelde maximaal toelaatbare temperatuur.
Wel dient te worden opgemerkt, dat de
beide ventilatoren niet tegen elkaar maar
op enige afstand van elkaar moeten worden opgesteld, om te voorkomen dat de
secundaire ventilator die een veel hogere
druk bezit, via de primaire ventilator de
vlam zou gaan beïnvloeden.
Tussen de ventilatoren mag ook geen
verstelbare koker worden geplaatst. Hoewel niet voorgeschreven, achten wij een
afstand tussen perszijde van de primaire
ventilator en de zuigzijde van de secundaire ventilator van 30 cm goed te gebruiken.
Bij 2.6 wordt over een regelklep gesproken, voor regeling van zgn. enkele of
dubbele dosering. Onder bepaalde voorwaarden zou een dergelijk klep mogen
worden geplaatst. Wij achten dit echter
niet wenselijk en evenmin noodzakelijk.
Niet wenselijk omdat bij het regelen
van deze klep wisselende rookgas-luchtmengsels ontstaan en de mogelijkheid
aanwezig zou kunnen zijn, dat dit mengsel een te hoge temperatuur zou krijgen
met gevolgen beschreven onder 2.5.
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Niet noodzakelijk omdat bij berekening
van de ventilatoren door onze technische
dienst, steeds wordt uitgegaan van de
zgn. dubbele dosering — 0,2 pet. COs concentratie.
Gezien de recente uitkomsten van teeltkundige- en economische onderzoekingen
ten aanzien van concentraties bij C02-doseren zal niemand behoefte gevoelen de
concentraties te gaan verlagen middels
een regelklep in de rookgassen.
Nog hogere concentraties bereiken zou
alleen mogelijk zijn als ventilatoren met
grotere capaciteiten zouden worden geplaatst; het plaatsen van een regelklep in
het open T-stuk is niet toegestaan.
Hogere concentraties hebben echter ook
tot gevolg, dat leidingen met grotere diameters en hogere secundaire ventilatordruk en capaciteit zouden moeten worden
berekend met als gevolg hogere aanlegkosten en een groter stroomverbruik.
Ten aanzien van de uitvoeringen welke
niet zijn goedgekeurd, en door de commissie met schema's zijn verduidelijkt,
zouden we willen opmerken dat, zover
ons bekend, zeker nog andere varianten
van toepassing in bedrijf zijn, die ook
niet goedgekeurd zullen worden. Hierbij
zouden we willen adviseren deze onbetrouwbare installaties te veranderen gezien de grote schade, die bij onvolledige
verbranding kan optreden.
Samenvattend kunnen we stellen:
— De installaties zullen aan de gestelde
eisen moeten voldoen
— Een motorklep, open-dicht regeling, in
rookaanzuigbuis, maximaal 1 meter van
het rookkanaal, is noodzakelijk
— Bij gebruik van kunststofleidingen
moet na de ventilator(en) een thermostaat worden geplaatst
— De regelklep, thermostaat en schakeling ventilator (en) moeten volgens schema's aangesloten worden
— Van de toegestane installaties verdient
de installatie uitgevoerd met 2 ventilatoren verreweg de meeste voorkeur
— Het plaatsen van een regelklep in het
rookgasgedeelte zou in bepaalde uitvoering toegestaan zijn; het is echter niet
raadzaam en niet noodzakelijk
— De capaciteiten en drukken van de
beide ventilatoren moeten worden berekend naar de plaatselijke omstandigheden
van het bedrijf
— Het plaatsen van CO-bewakingsapparatuur is niet vereist, maar zou een grotere mate van zekerheid geven.
Tenslotte willen we nog wijzen op het
feit dat de voorschriften, in dit artikel
omschreven, alleen gelden voor de afnemers van de Gasdistributiebedrijven
Zuid-Holland Noord en Zuid.
Van voorschriften bij de overige gasdistributiebedrijven in Nederland is ons op
dit moment nog niets bekend. Wel zijn er
plannen van de VISA-commissie tezijnertijd te komen tot voorschriften voor CO2doseringsinstallaties bij gasgestookte ketelinstallaties. Deze voorschriften zouden
dan voor geheel Nederland gelden.
J. MEIJNDERT
J. B. VERVEER
Consulentschap Naaldwijk
Proefstation Naaldwijk
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Doseerschade? Soms moeilijk uit te maken. Naast dergelijke gewasverbrandingen kan een veel ingrijpender schade optreden-4a« door het stagneren van bloei en zetting.

CO2doserenvanuit
Q© K@LGI
Eerstleergeldbetalenoflieverdirectbeveiligen?
doseren door de gehele teeltruimte worden
verspreid. In vergelijking met het aantal
drukverstuivers dat is verdeeld over de gehele
teeltruimte en waarbij plaatselijk schade kan
ontstaan, is bij het centrale systeem, indien
fouten worden gemaakt, de schade veel groter.

WELKE FACTOREN VEROORZAKEN
SCHADE?
In reeds eerder verschenen publikaties is er op
gewezen dat koolmonoxyde (CO) en in nog
grotere mate ethyleen (CjH 4 ) gassen zijn, die
schade aan de gewassen kunnen veroorzaken.
Vooral ethyleen geeft bij een zeer geringe hoeveelheid reeds schade
Een hoeveelheid van 0,05 p.p.m. (delen per
miljoen) in de rookgassen, direct achter de ketel gemeten, wordt als de maximale toelaatbare hoeveelheid beschouwd.
Als er onvolledige verbranding in de vuurhaard ontstaat en er dus koolmonoxyde en
ethyleen in de rookgassen aanwezig is, dan
zullen deze schadelijke gassen bij centraal

WELKE KANSEN OP ONVOLLEDIGE
VERBRANDING?
Bij het verstoken van brandstoffen treedt onvolledige verbranding op als er een tekort aan
zuurstof (02) in de vuurhaard is of wanneer
de menging van de zuurstof met de brandbare
delen op plaatsen gebeurt, waar de temperatuur voor ontsteking te laag is.
Aardgas is een brandstof die zich, beter dan
kolen en olie, in een toestand bevindt dat het
goed met lucht kan worden gemengd.
Bij de verbranding speelt de branderinstallatie
een grote rol. Hierbij zijn een aantal factoren
van belang:.
• De gasdruk moet zo constant mogelijk blijven, de gasdrukreduceer heeft daarbij een
belangrijke functie. Van groot belang is ook
de berekening van weerstanden in de onderdelen van de gasstraat en leiding naar de

brander.
• De ventilator moet voldoende capaciteit bezitten voor luchttoevoer en de druk moet voldoende zijn om de som van weerstanden
(luchtkoker +luchtregister + ketel) te kunnen
overwinnen. Tevens moet de ventilator een
redelijk vlakke karakteristiek bezitten, zodat
de drukken bij de verschillende, geregelde
capaciteiten niet te veel variëren.
• Om goede instellingen tot stand te kunnen
brengen, om te komen tot de juiste verhouding gas-luchthoeveelheid over het gehele
regeltraject, is het afzonderlijk in kunnen
stellen en regelen van de gasklep en luchtklep noodzakelijk. De in de praktijk gebruikte
systemen lopen zeer sterk uiteen; een aantal
hiervan voldoet zeker niet aan optimale eisen.
• Een goede instelling zal dan pas met succes
blijven gehandhaafd als een gasregelklep
met een liniaire regelkarakteristiek wordt
gebruikt. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid
gas recht evenredig met de verdraaiing van
de servomotor is. Dit kan zeker niet wolden
verkregen met de veel gebruikte vlinderklep.
Deze zgn. smoorklep zal bij volle opening
eerst een heel groot gedeelte moeten wor-
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den dichtgedraaid alvorens de toevoer verminderd wordt. Omgekeerd zal bij de bijna
gesloten stand de toevoer sterk toenemen
als de kiepstand slechts weinig verder wordt
geopend
Liniaire gasregelkleppen kosten méér geld.
maar zijn voor een goed modulerende rejteling noodzakelijk.
• De menging gat-lucht moet optimaal zijn.
De constructie van de branderkfep speelt
hierbij een belangrijke rol. De beste resultaten zullen worden verkregen met die systemen, die een korte en intensief wervelende vlam veroorzaken. Ze moeten deze vlamvorm ook behouden als de brandercapaciteit
ver wordt teruggeregeld, hetgeen bij centraal
C02 doseren op bepaalde tijden noodzakelijk
is. Zonder de bewering dat een lange smalle
vlam niet CO-vrij kan branden, moét wel
worden gesteld, dat de kans van onvolledige
verbranuYng lv| dit tvpe vlam giolei is Vooiai
bij het ver terug regelen naar de kleinste
stand kan een dergelijke vlam zelfs scheef
in de vuurhaard gaan branden. Ondanks,de
dan grote hoeveelheid verbrandingsiucht kan,
door slechte piengmg. in de vlam plaatselijk
onvolledige verbranding ontslaan. Zelfs
roetvorming behoeft dan geen uitzondering
te zijn.

WAT IS TOELAATBAAR BIJ DE
VERBRANDING?
We moeten stellen, dat niet alle installaties
aai) de bovenomschreven, hoge eisen voldoen.
Dat de installatie door het gasdistributiebedrijf is goedgekeurd is eveneens geen garantie, temeer omdat deze instanties onder bepaalde omstandigheden, 0,2 % CO = 2 0 0 0
p.p.m., CO aanvaardbaar vinden alvorens
luchtgebrekschakelaars e.d. de brander uit
bedrijf stellen. Ook nà de keuring is he't mogelijk dat de schakelaars worden versteld.
Dit is vooral verleidelijk bij branderinstallaties
die gevoelig zijn voor storingen.
Overigens is er zelfs bij de zeer goede installaties geen enkele garantie dat de ingestelde
stand niet zal veranderen. De installatie bevat
nu eenmaal een.aantal mechanische onderdelen die afwijkingen kunnen gaan vertonen.
In het afgelopen jaar is door het Proefstation
Naaldwijk onderzoek verricht ten aanzien van '
de verhouding tussen de aanwezigheid van CO'
en het veel gevaarlijker ethyleen. Door het
bewust afstellen, op onvolledige verbranding,
van de brander werdenbij een aantal verschillende hoeveelheden gemeten CO, van deze
rookgassen monsters genomen. Deze werden
op hel laboratorium onderzocht op de aanwoziqliäid van etliyleen

gassen, gemeten in het rookkanaal naar de
schoorsteen, werd vastgesteld dat deze hoeveelheid werd gevonden bij een CO-gehalte
van 50 p.p.m. in dezelfde rookgassen. Deze
50 p.p.m. CO in de pure rookgassen zou dus
goed als uitgangspunt kunnen dienen bij de
controle en bewaking van de installatie.
IS CONTROLE E N / O F BEWAKING
NOODZAKELIJK?
Als men nagaat welke factoren oorzaak kunnen zijn van e-;n onvolledige verbranding, dan
is men genegen voorstaande vraag met ja te
beantwoorden. De omstandigheden in de praktijk in aanmerking genomen, geven in dit opzicht geen geruststelling. Opiniepeilingen over
schadegevallen zijn te beperkt om duidelijke
conclusies te trekken. Het aantal toepassingen
van centrale CO 2- dosering was in het afgelopen rookseizoen te beperkt en dikwijls later
in het seizoen tot stand gebracht. Het vaststellen of gewasschade al dan niet aan CO
en ethyleen moet worden toegeschreven,
schijnt geen eenvoudige opgave te zijn; ook
loopt niet iedereen „met zijn eigen leed te
koop".
Een goede uitwisseling van ervaringen zou in
deze toch veel gegevens kunnen opleveren
Afgaande op een reeks van metingen, ver-

• Een zeer goede afstelling is noodzakelijk.
Het is duidelijk dat de meest perfekte installatie niet goedkan functioneren als deze niet
goed in bedrijf is gesteld. Bij het in bedrijf
stellen moet de verbranding niet alleen op
een hoogC02-gehalteworden gecontroleerd,
maar ook op een absoluut CO-vri|e verbranding.
Vooral bij een modulerende regeling is het
noodzakelijk dat het gehele regeltraject wordt
gecontroleerd Alleen de hoge- en lage stand
goed afstellen is onverantwoordelijk. Minstens tien standen, gelijkmatig verdeeld over
hel gehele regeltraieu, moeien geconno
leerd en goed worden algesield
Dat hierbij klepconstruktie en instelmogelijkheden een zeer belangrijke rol voor de
monteur gaan spelen, zal nu duidelijk zijn.
Te vaak is ons duidelijk geworden, dat dit
afstellen veel tewensen overlaat.
• Beïnvloeding van da verbranding moet uitgesloten zijn. Bij het centrale C02 doseren
worden de rookgassen middels een ventilator uit het rookkanaal gezogen.
Vooral bij de laagste branderstand zijn de
omstandigheden dusdanig (kleine vlam in
ruime vuurhaard, lage rookgaszijdige ketelweerstand), dat de kans groot is dat teveel
zuigkracht van de ventilator de vlamvorm
endaarmee de verbranding zoubeïnvloeden.
De ventilator voor het doseren in de teeltruimte behoort nu eenmaal een behoorlijk
hoge totaaldruk te bezitten. Een dergelijke
ventilator direct uit het rookkanaal te laten
zuigen zouonverantwoord zijn.
Het is raadzaam de installatie met een primaire ventilator voor de rookgassen (met
lage druk) en een secundaire ventilator
voor het rookgasluchtmewjsei (met hogeie
druk) uit te voeren
Bij een juiste berekening van deze 2 ventilatoren is de kans op vlambeïnvloeding vrijwel
uitgesloten.

Als u cerrlreel gaat doseren, moeten aan da installatie hoge
eiaen worden gestald. Zo xaJook net afstellen van de bran-'
der xeer nauwkeurig moeten gebeuren. Bii modulerende
regeling minstens 1 0 standen controleren.

Kootmonoityde-indicator voor momentopnamen van het
merk Monoxer

Hier is gebleken dat bij CO-vrije verbranding
ook geen ethyleen in de gassen aanwezig was.
Zodra echter CO in de gassen werd gemeten
werd tevens ethyleen gevonden. Tussen de
gemeten hoeveelheden was een behoorlijk
rechtlijnig verband. Bij petroleum als brandstof werd bij een bepaald gehalle CO in de
rookgassen*een hoger percentage ethyleen
aangetroffen dan bij aardgas als brandstof met
hetzelfde gehalte CO in de rookgassen.
Dezebevindingen waren dus gunstig voor aardgas als brandstof bij het C02 doseren.
Uitgaande van een maximum toelaatbare hoeveelheid van 0,05 pp.m. ethyleen in de rook-

richt door de technische dienst van het froef
station Naaldwijk aan aardgasbranders m "ie
tuinbouw, zijn de resultaten lang niet aiii|d
bemoedigend te noemen. Dikwijls werd een
onvolledige verbranding aangetroffen met klei
ne en eveneens grote hoeveelheden CO in
de rookgassen; soms in meerdere standen van
het regeltraject. Hogere waarden dan 50 p.p.m.
CO,kwamen vaak voor.
Ontoelaatbare waarden dus voor het doseren
van C02 maar zelfs soms ontoelaatbaar om
de brander volgens de Visa-voorschriften in
bedrijf te hebben. Vermeld moet worden dat
het soms een kwestie van beter afstellfin was;
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in andere gevallen moesten ingrijpende maatregelen genomen worden om tot een goede
afstelling en CO-vrije verbranding ie kunnen
komen.
Door het veel grotere aantal toepassingen
van centraal CO 2 doseren zal er komend seizoen méér ervaring over schade worden opgedaan. Er zijn nu reeds enkele gevallen bekend. Wie wil echter „proefkonijn" zijn en
„leergeld betalen"? Voorkomen is beter dan
genezen.
WELKE APPARATUUR IS BRUIKBAAR?
Nubekend iswelke waarden maximaal toelaatbaar zijn kan de controle daarop worden afgesteld. Ethyleen meten op maximale waarden
van 0,05 p.p.m. is alleen mogelijk met een
kostbare gaschromatograaf en voor de praktijk
dus uitgesloten. Met de wetenschap welke
correlatie er bestaat tussen ethyleen en koolmonoxyde, kan door meting van het laatste
ook het eerste worden gecontroleerd. Voor
het meten van CO zijn verschillende apparaten
in de handel. We laten hier de apparaten, die
met infraroodstralen of met vlam-ionisatie
meten, buiten beschouwing. Deze apparaten
hebben een zeer laag en nauwkeurig meetbereik. Ze zijn echter voor de tuinbouw te gecompliceerd en daarbij zeer kostbaar in aanschaf. Bij deze apparaten moet vrijwel altijd
gedacht worden aan bedragen boven de
f 10.000,—.
Bruikbaar en niet te kostbaar zijn de contioieapparaten met reageerbuisjes als aanwijzing
en de bewakingsapparaten met katalytische
naverbranding van CO in de gassenstroom. De
controle met de buisjes gebeurt steekproefsgewijze en wordt met de hand verricht. Hierbij kan men niet spreken van bewaking Voor
het afstellen van de brander is deze methode
goed bruikbaar; voor C02 doseren is het gebruik zeer betrekkelijk. De metingen vinden
met regelmatige of onregelmatige tussenpozenplaats. Indetussenliggende tijd kan er van
alles gebeuren zonder dat dit wordt geconstateerd. Ook het verslappen van de aandacht, dit
wil zeggen minder controlebeurten nadat bij
een aantal metingen geen CO werd aangetroffen, is een menselijke eigenschap.
In de buisjes bevindt zich een vulling, naar
gelang het fabrikaat geel of wit gekleurd.
Deze vulling zal zwart verkleuren als zich in
de doorgezogen rookgassen CO bevindt. Het
principe berust dus op eenchemische reactie.
Op de buisjes van het Fabr. Drager is een
schaalindeling aangebracht, zodat de gemeten
waarden COdirect in delenper miljoen (p.p.m.)
af te lezen zijn. Deze firma brengt een aantal
buisjes in de handel met verschillende indelingen en een verschillend aantal slagen van de
aanzuigpomp. Voor controle tol maximaal
50 p.p.m. CO, zijn de buisjes met een schaalindeling van 8-150 p.p.m. en 10 slagen met
de pomp, het meest betrouwbaar. Enige afwijking van de aanwijzing moet bij deze methode
van metenworden ingecalculeerd.
De buisjes van de Monoxer, Fabr Bacherach
bezitten een meetbereik van 10-2.000 p.p.m.
CO. Ze hebben geen schaalindeling De gemeten waarden worden op een meetschaal aan
het apparaat afgelezen, waarbij schaalindelingen zijn gemaakt voor resp. 1 -2-3 en 7 malen
pompen.

Een indicator voor momentopnamen van het merk Drager
Bi) aanwezigheid van CO kleurt de witte inhoud van het buisje bruin.

Permanente bewaking<
bruik in de tuinbouw.

ndt plaals mei een automatisch werkend meetkasije Het Dragm-kastje is aangepast voor ge-

Opgemerkt moet worden dat bij beide fabrikaten de reactie van de opengebroken buisjes
snel afneemt, de afwijking dus snel toeneemt
en na 24 uur reageren ze helemaal niet meer.
Wordt bij meerdere metingen, in korte tijd,
geen CO gemeten dan kan hetzelfde buisje
steeds opnieuw dienst doen, na enige uren of
langer is het echter onbruikbaar geworden.
Het is vanzelfsprekend eveneens onbruikbaar
geworden als, bij aanwezigheid van CO, méér
dan 50 p.p.m. op de schaal zwart is geworden
Voor beide fabrikaten zullen de aanschafkosten van het apparaat tussen f 200,— en
f 300,— liggen.
Zijn voorgaande apparaten geschikt voor momentopname, meer bedrijfszekerheid wordl
verkregen met apparaten aie continu meten,
melden en maatregelen nemen. Deze apparaten zijn als Serieprodukten in de handel. Ze
worden gebruikt voor parkeergarages, tunnels,
werkruimten en alle plaatsen waar mensen
verkeren en een hoger koolmonoxydegehalte
(CO) kan optreden dan 50 p.p.m. CO.
Koolmonoxyde is een gifgas en kan, zoals be-

kend, bij grotere concentraties bij de mens vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Deze kunnen zelfs zodanig zijn, dat de dood intreedt.
De maximum toelaatbare concentratie in bovengenoemde ruimten is,volgens voorschriften
van de arbeidsinspectie, 50 p.p.m. CO in de
luchi Van de voor dit doel gemaakte serieapparaten kunnen we dus een nuttig gebruik maken De maximale waarde in rookgassen voor
C02 doseren is immers eveneens 50 p.p.m
CO. gezien de daarbij optredende hoeveelheid
ethyleen.
Hei principe van het apparaat is als volgt:
Middels een membraampomp wordt een constante gassenstroom, die een juist in te stellen snelheid heeft, uit het rookkanaal gezogen
en door het apparaat geperst. Het is een absolute noodzaak dat geen verontreinigingen
en water of zelfs waterdamp, in de meetruimte worden gebracht. Dit geeft nl afwijkingen
of zelfs storingen in de functionering van het
apparaat
Voor dit doel is voor de pomp een filter geplaatst. Ditis voor droge gassen (uit werkruim-
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Een koelspiraal en condenspol voor de pomp. lijn voor een
goede werking van de CO-controle-apparaiuur noodzakelijk

ien) voldoende De aangezogen rookgassen bevatten echtor zeer veel waterdamp. Praktijkervaringen met een dergelijk apparaat hebben
ons aangetoond, dat het aanbrengen van een
koelspiraal en een condenspot, voor de pomp,
een absolute noodzaak is om het apparaat te
vri|waren van condens en de daaruit voortvloeiende schade. Verder is het nodig een filter aan te brengen met een vulling. De filter
moet de volgende eigenschap bezitten: ze moet
bi| hoge luchtvochtigheid waterdamp opnemen en bij lage luchtvochtigheid van de waterdamp af staan. Dit is nodig omdat de vochtigheid v. i de gassenstroom sterk varieert naar
gelang de brander in- of uit bedrijf is. Het
doel is de luchtvochtigheidsgraad onder alle
omstandigheden constant te houden hetgeen
de meetnauwkeurigheid ten goede komt. Als
vulling kan Sihruqel ot i-alcium-chlonde worden gebruikt
Nadat de gassen van alle ongewenste stoffen
ontdaan zijn worden ze naar een meetkamer
gepompt. De meetkamer is omgeven door een
dubbelwandige mantel In deze ruimte worden
de gassen middels elektrische elementen op
precies 100 °C gebracht Hierna stromen de
gassen door de meetpatroon. In de meetpatroon wordt eveneens lucht van 100 °C binnengebracht Is er nu in de rookgassen CO
aanwezig, dan wordt dit met behulp van de
katalvsatorvulling in de meetpatroon verbrandt
tot C02 De katalysator voorkomt dat eventueel
andere aanwezige brandbare gassen zouden
kunnen verbranden. Bij verbranding van CO
ontstaat warmte, de warmte veroorzaakt een
temperatuursverhoging in de meetkamer. Op
deze wi|ze ontstaat dus een temperatuursverschil tussen de constante luchtstroom van
100 °C en de verhoogde temperatuur in de
meetkamer. Dit temperatuursverschil wordt
middels een thermokoppel gemeten. Deze
stroomspanning wordt door middel van versterkers overgebracht op een relais. Met dit
relais kan een alarmsignaal worden gegeven,
(controle lamp. signaalhoorn of elektrische

alarmbel), terwijl er tevens de ventilatoren
mee kunnen worden gestopt die de dosering
inde teeltruimte verzorgen.
Het apparaat kan vooraf op een waarde van
40 p p.m. CO of hoger worden afgesteld. Hogere waarden CO dan 200 p.p.m zijn niet
toelaatbaar, omdat de katalysatorvulling dan
snel zijn eigenschappen verliest en de meting
onnauwkeuriger wordt of geheel niet meer
plaatsvindt.
Omdat door or.s veel hogere waarden dan
200 p.p.m CO ir. de praktijk zijn geconstateerd
hebben we dit ter kennis gebracht aan importeurs vanenige van deze apparaten
Een apparaat waar we reeds vrij veel ervaring
mee hebben opgedaan, is van het fabrikaat
Drager uit Lübeck; geïmporteerd door de firma
Duiker in Den Haag. Met deze firma hebben
we alle facetten voor gebruik in de tuinbouw
besproken, zoals condensafscheiding, extra
filter, en omschakelen middels magneetkleppen naar buitenlucht als de CO-waarden in
de rookgassen hoger worden dan 200 p.p.m.
Al deze voorzieningen worden voor het gebruik inde tuinbouw aangebracht.
Een ander apparaat waar we enige ervaring
mee hebben opgedaan is van M.S.A. uit Glasgow, in Nederland vertegenwoordigd door M.S.
A. Nederland te Amsterdam. Ook met deze firma hebben we de specifieke eisen voor de
tuinbouw besproken; deze eisen optimaal toegepast op een apparaat van deze firma, hebben we nog niet geconstateerd.
De apparaten van beide firma's zullen compleet voor de tuinbouw circa f 4.000,- gaan
kosten. Het onderhoud kan zich beperken tot
een jaarlijkse controlebeurt en na ca. 2 jaar
moet de meetpatroon worden vervangen.
Ons is bekend dat nog enige fabrikaten met
dit meetprincipe in de handel zijn. We beschikken niet over gegevens en ervaring met deze
apparaten, zodat we ons hierover van een mening moeten onthouden.
J. MEIJNDERT,
Consulentschap Naaldwijk

Samenvatting
Als we het bovenstaande samenvatten dan kunnen we het volgende stellen:
Zeer geringe hoeveelheden ethyleen geven reeds schade.
Bij centraal doseren ontstaat de
schade in de gehele teeltruimte.
De gehele branderinstallatie bevat veel onderdelen die onvolledige verbranding kunnen veroorzaken. Vooral met centraal doseren moeten aan de installatie hoge eisen worden gesteld.
Afstellen van de brander dient
nauwkeurig te gebeuren. Bij modulerende regeling minstens 10

standen controleren.
De rookgasafzuigventilator mag de
verbranding niet kunnen beïnvloeden. 2 ventilatoren is de beste
methode.
Er is een duidelijk verband tussen
aanwezigheid van koolmonoxyde
(CO) en ethyleen (C2H4). Hierdoor
kunnen we
ethyleen-concentraties
controleren en bewaken door COconcentraties te meten.
Bij praktijkonderzoek
worden
soms hoge CO-concentraties aangetroffen. 50 p.p.m. CO moet als
maxima/e toelaatbaar worden beschouwd.

Controle met reageerbuisjes is
goedkoop; het geeft echter geen
beveiliging.
Continumeting geeft meer zekerheid; te hoge concentraties worden gemeld en het doseren kan
automatisch worden gestopt.
Automatische
meetapparatuur
moet van aanvullende onderdelen
worden voorzien om voor rookgasmeting in de tuinbouw geschikt te zijn.
Elke zekerheidsstelling kost geld,
maar wat zijn de kosten van
schade, toegebracht aan de
gewassen?
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WELKE FAKTOREN ZIJN VAN INVLOED ?

CO2CONCENTRATIE8
IN DETEELTRUIMTE
HetCO„-doserendoormiddelvanrookgassen vanuitdecentralemetaardgasgestookteverwarmingsketel uordtmomenteel opruimeschaal toegepast.Erzalechterbeslisteenaantalinstallatiesnietaandeoptimaleeisenvoldoen.Deberichtenoverbehaalde CO„-concentratiaszijnnietonverdeeld gunstig.Ookopbedrijvenwaar
deinstallatie goedisberekend enuitgevoerd,kunnen degemeten C0_-waardensoms
tegenvallen.
1. Bijeengrote luchtovermaatindevuurhaard ontstaan telageCO„-gehalteninde
rookgaseen
2. Deventilatoren zullen doordetelagegehaltenteweinighoeveelheid C0„verwerkenofmoeten extreem grote capaciteiten bezitten
3. CO_-gehaltenvan10,5??tot 1,S%instandenvanhoogtotlaagmoetenmogelijk
zijQ
2
4. Bm aardgasperuurper1.000m kasen18m 3 rookgasper1m^aardgas zijndan
goedenormen
5. TijdensC0„-doserenmoetdebrandercapaciteit inkleinevlampreciesvoldoende
zijn (nietgroter-niet kleiner)
6. Debrandermoet tijdenshetdoseren continuinbedrijf blijven
7. Berekendeventilatoren naardebedrijfssituatie.Eenuitvoeringmetprimaireensecundaire ventilator,waarbijdeprimaire ventilator alleen rookgassenaanzuigt,geeftdemeeste zekerheid
B. Deprimaire ventilator moetdanbestand zijn tegen rookgastemperaturenvan200C
9. Bij1en2ventilatorenmeteen"opentee"tussenhetrookkanaal endeventilatorishetjuistafstelleneenmoeilijkeentijdrovende bezigheid
10. Controleerd,eteeltruimteopabnormale ventilatie-openingen
11. Eengelijkmatige verdelinginderuimtewordtbevorderd doorhetmetinzicht
uitvoeren vanhetbuizenstelsel
12. Meten vereist nauwkeurig »erken,inzichtindematerieenbekendheid metde
installatie.
Uitgangspunten
Ominzichttekrijgenindegekozenuitgangspunten voor berekening vandeinstallatieishetnoodzakelijk deomstandigheden tekennen.Alsweaardgaswillenverbranden,isdaarvoor zuurstof (verbrandingslucht)nodig.Doordeverbranding ontstaan rookgassen,dieeenwisselendpercentage koolzuurgas (C0„)kunnenbevatten.
Bijverbranding van1m^aardgasisvooreenvolledige verbranding 8,407m3droge
luchtnodig.Wenoemenditdetheoretische ofstochiometrischeverbranding.Hierbij
ontstaat9,532m3rookgasmeteentemperatuurvan0°C (inclusief waterdamp).Het
CO-percentage hiervanis11,71. Indepraktijk isdezesituatienietmogelijk,.
Voorvolledige verbranding,zgn.luchtovermaat,zalaltijdméér verbrandingslucht
moeten worden toegelaten enderookgastemperatuurzalgeen0°Czijn.Faktorendus,
diehetrookgasvolume grotermakenenwaarbijhetpercentage CO2daaltnaarmate
deluchtovermaat groteris.
Indekleine vlamstandvandebranderzaldeluchtovermaat,inprocenten,vrijwel
altijd groter zijndanindegrotevlamstand.
Detabelgeetteenoverzichtvandeluchtovermaat,deontstane rookgassen (inclusiefdewaterdamp)van1m 3 verstookte aardgasenderookgasvolumsnbij0,100en
200°C.
Delaatste twee temperaturen komenhetmeestvoorbijdelage,respectievelijkhoge
branderstand.
Indelaatste kolom wordthetC0„-percentage,berekend opdroge rookgassen (zonder
waterdamp),weergegeven.
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Luchtovermaatin
%

0
10*
20
30
40*
50
60
100
150

Luchthoeveelheid
(droog)

8.407
9.245
10.088
10.929
11.770
12.611
13.451
16.814
21.018

0°C

Rookgasvolumeincl.
waterdamp
100°C

inm

inm

9,53
10,37
11,21
12,05
12,90
13,74
14,58
17,94
22,14

13,05
14,20
15,35
16,50
18,37*
18,82
19,92
24,57
30,33

200°C

Percentage
C0„indroge
rookgassen

inm
16,52
18,00*
19,43
20,88
22,36
23,81
25,27
31,09
38,37

11,71
10,56*
9,67
8,82
8,15*
7,57
7,06
5,59
4,44

x Ditzijnwaarden dievoor deberekening vandeprimaire waarden alsuitgangspunt
iworden genomen
Alsweernuvanuitgaan,datbijdegrote branderstand -meteengoedebrandermet '\G% luchtovermaat kanworden gestookt,enderookgastemperatuurachter deketel200°C is,dan zienwedatditeenC0_-percentagevan 10,56eneenrookgasvolumevan 18,00m per 1m verstookte aardgasoplevert.
Kanerbijdekleine branderstandmet 40%luchtovermaat worden gestookt enisde
rookgastemperatuur, bijeenketelbelasting vanca20$eneen ketelwatertemperatuur
van ca90°Conderdezeomstandigheden 100°C,danzienwedatdit8,15$C0_ eneen
rookgasvolumevan 18,37m 3 per 1m 3 verstookt aardgasoplevert.Wordtdusdeluchtovermaat groter en/of derookgastemperatuur hoger,danwordtookhetvolume,rookgasper 1m 3 verstookt aardgasgroter,terwijl dehoeveelheid C0_ indatgrotere
volume steedshetzelfdeblijft.
Aangezien webijhet centraal C0_-dosereneenbepaald volume rookgassen uithet
rookkanaal afzuigen,ishetvannet grootste belang tewetenwelkehoeveelheid C0„
indatvolumeaanwezig is.Indegrotebranderstand moeteen C0„-percentagevan10,5
goed haalbaar zijn.Hetbehalen van ruim B% C0_ indekleine branderstand zalalleen
mogelijk zijnmeteen intensief wervelende vlam eneenoptimaleafstelling vande
brander.Ditvooralalswebedenken,datdezekleine stand -omovertolligewarmteproduktie tevoorkomen -ca20$(1:5)vandegrote vlammoetbedragen.
Bijdeberekening vaninstallaties voorC0_-doserenuordtdoordetechnische
dienstvanhetProefstation Naaldwijk uitgegaanvan:
3
2
1. Dehoeveelheid C0„van
3
m
aardgas,
nodig
voor
1.000
m
teeltruimte
in
2. 1m verstookt aardgaslevert,indegrote-enkleinevlamstand,18m 3
inclusief dewaterdamp.Weziendandatderookgastemperaturenrespectievelijk
200en 100°C enhet CO-gehalte respectievelijk 10,6$en8,2$moeten zi.
Decapaciteit vandeprimaire lagedruk rookgasafzuigventilatormwordtper
8m aardgasx18m 3 rookgassen xhetaantal keren 1.000m aanbedrijfsgro
Deze ventilator isdusdeeerste schakelindeketenvan faktoren diehetC
halte indeteeltruimte bepalen.Desecondaire ventilator vermengd dezeroo
meteen tweemaalzogrootvolume lucht, maarheeftopdeconcentratiesin
teeltruimtegeen enkele invloed;dehoeveelheid C0„blijft immersgelijk.De
ren diehetCD.-gehalteindeteeltruimte bepalen zijndevolgende:

1uur
rookgas
jn.
uurdus:
otte.
02-gekgassen
de
fakto-

Groteluchtovermaat invuurhaard
Uordtmetgrotere luchtovermaat gestookt,zoalsbijvoorgaande berekeningw
genomen,danwordthetvolume rookgassen perm 3 verstookt aardgaseveneens
Bijbijv.eenCD9-gehaltevan5,6$eneen rookgastemperatuur van 1Q0°Cish
lumerookgasper 1m 3 aardgas,24,5m 3 v D e z e rookgassen bevatten perm 3 dus
CO .Desondanks kandeprimaire ventilator slechts2/3 vandezehoeveelheid
gassen verwerkenmetalsgevolg datook slechts2/3 vandehoeveelheid C0_
teeltruimte wordt gebracht. Indezeruimtezijn erduslagereconcentraties.
Houdtmen bijhetbepalen vandeventilatorcapaciteit rekening methetbovenstaan-

erdaangroter.
etvominder
rooknaarde
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de, danheeft ditallereerst groteremotorvermogens enhogereaanschafkostenvan
deventilatoren totgevolg.Ten tweede zouechter ook demogelijkheid kunnenbestaan dat,ingevallen waardebrander inkleine vlamstand weleenhogeCD„-percentagebereikt endecapaciteit juistisafgestemd ophetC0_-doseren (8m^ aardgas
peruurper 1.000 m2), decapaciteit vandeventilator dan tegrootis.Ditheeft
vlarnbelnvloedingenkansoponvolledige verbranding (COenethyleen)totgevolg.
Hetisdusvanhetallergrootste belang,datdebrander inalle standenmeteen20
hoogmogelijk C0„-gehalteinbedrijf wordtgesteld. Infeitezou men,bijdeberekening vandeventilatoren opelk bedrijf hetC0„-gehaltemoeten weten.Dit
praktisch geenhaalbare zaak.Hetisdaarom datwij18mJ rookgassen per 1mJ
gasalsuitgangspuntnemen.
Worden deverwachte concentraties indekasnietbehaald,danishetzaak het COgehalte achterdeketel tecontroleren.Gezien deveelheid vaninstallaties ende
beperktemogelijkhedenkanditnietdooronzedienstworden gedaan.Branderleverancierskunnen ditweldoen,omdathettochaanbeveling verdientdebrander nogeens
optimaal telatenafstellen,alvorensmenmetderookgassen C0„gaatdoseren.
Weteencontrole-apparaat voorkoolmonoxyde (CO),middels reageerbuisjes,vandefa.
Drager,kanook C0„worden gemeten.Buisjesvoorkooldioxyde (CO )meteenmeetbereik
van2-12$en2slagenvandepomp zijn indehandelverkrijgbaar envoorditdoel
uitstekend geschikt.
Bijlagere branderstand tekleine capaciteit
Inhetgeval datdBbrander eenheelgrootregelbereikheeft,zouhetmogelijkkunnenzijn,datindekleinste stand voordedosering nietvoldoende aardgaswordt
verstookt.Bijeenbrandermeteen juiste capaciteit enaanhetbedrijfaangepast,
isvoorhetdoseren eencapaciteit van2D?5nodig.Eengrootregelbereik voorverwarmings-enstoomdoeleindenisechteraantebevelen.Debrandersdieeengroter
regelbereik bezittendanbijhetCO-doserenwenselijk is,kunnendittochbehoudenalseenpotentiometer (regelknop)wordtingebouwd.Metdeze regelknop kan tijdenshetdoseren eenminimum capaciteit worden ingesteld,diehogerisdandekleinstestand vandebrander.Overditkleinere trajektkandebrandertochmodulerend
regelen.
Hetismogelijk dezeinstelling bijhetin-enuitbedrijf gaanvandeventilatoren
zonderhogekostenautomatisch teregelen.Alsernietwordtgedoseerd kan erover
hethele trajectmethetgrotere regelbereik weermodulerend worden geregeld.
Brandernietcontinuinbedrijf
Dmmethetcentraaldoseren goede resultaten tebehalen ishetnoodzakelijk een
aantaluren continu tedoseren.Stoptdebrander dikwijls,dankomthiernietveel
vanterecht.Hetbovenstaande komtvoorbijdiebranders,waareenkleinerbereik
dan 1:5 wordtingesteld.Dekleinste capaciteit vandebrander levertdan invele
gevallen teveelwarmte,waarmeemendangeen raad weet.Metnamehoog-laaggeregeldebranderszullenhetgewenste regelbereik nietbehalen.Ook daarwaardebrandercapaciteit oplatere uitbreiding vandeverwarming isberekend,kunnendemoeilijkhedenzichvoordoen.Deventilatoren berekenen opdegrotereperiodiekecapaciteitenzoudeinstallatie (ventilatoren enkunststofbuizen)ergduurmaken;periodiek
grotegolven rookgassen doseren levert geen constante CO„-concentratieindeteeltruimteop.
Hetstellen vanmeereisenaandebrander enmeerinvesteren bijdeaankoop ervan
isdeenigewegomhetbovenstaande goed indehand tehouden.
Ventilatoren niet juistuitgevoerd
Eeneerste vereisteis,datdeventilatoren naargelang deomstandigheden vanhet
bedrijf de juistecapaciteit endruk bezitten.Decapaciteiten moeten evenredig zijn
aandegrootte vanhetbedrijf.Dedrukken variëren ergnaar gelang deligging van
hetbedrijf.
VoordePrimaire ventilator houdenweeentotaaldruk van 15mmU.K.,aanalsde
schoorsteen niethoger isdan 10mendebuisvanhetrookkanaal naardeventilator
nietlanger isdan4m.Bijhogere schoorstenen moetdeventilator drukper 1m
schoorsteenhoogte (boven 10m)met 1mmU.K.worden verhoogd.Bijeenlangereaanzuigbuiskunnenmoeilijk normen worden gesteld.Dezenormenhangen samenmetdediameterbuis,bochtene.d.enmoetdusplaatselijk wordenbekeken.
Voordesecundaire ventilator worden drukken bepaald tussen 150mmU.K. en350.Hoe

is
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langerhetbuizennethoehogerdedruk.Bij2ventilatoren,waarbijdeprimaireventilator alleen rookgassen verwerkt,wetenwehetrookgasvolume datwordtaangezogen
n-auwkeurig.Ditwordtmoeilijkeralsdeinstallatie isuitgevoerd met1ventilator
ofmet2ventilatoren,waarbijdeprimaireventilatorcapaciteit voorhetbedrijfte
grootis.Inbeidegevallen moetindeaanzuigbuis tussenhetrookkanaal endeventilatoreenzgn."opentee"worden gemaakt.Eenopeningdus,aandezuigzijde,waardoorluchtbijderookgassen wordtaangezogen.BijdeGasdistributiebedrijvenin
Z.H.isdeze"opentee"inbeidegevallen voorschrift.Ditomtevoorkomendatdezeventilatoren devlam ongunstig kunnen beïnvloeden.Inde"opentee"maggeenre
qelklepworden geplaatst.Omnutochhetjuiste volume rookgassen aantezuigenis
hetnoodzakelijk datdezeopeningen (rookgasbuisen"open ted'-lucht)terplaatse
proefondervindelijk worden gemeten,berekend enmBtvasteringenwordeningesteld.
Dit vereist vakmanschap,accuratesseentijd-5uurofmeer-vandegene,diedit
werkmoetverrichten.
Hetvantevoreninstellenis onmogelijk,omdatdeomstandighedenvanbedrijftot
bedrijf verschillen enbovendien onbekend zijn.Eerstalsdeinstallatie inbedrijf
iskanditdoormetingen worden vastgesteld. Bezitmeneendergelijkeinstallatie,
danishetzaak vandeleverancier teeisendataandeafstelling veelzorgwordt
besteed.
Veel beteriseeninstallatiemet2ventilatoren aanteschaffen waarbijdeprimaire
ventilator alleen rookgassen aanzuigtendecapaciteitendrukaanhetbedrijfis
aangepast.Erzijnventilatorenfabriekendiedezevuntilatoreninverschillende
capaciteiten endrukken fabriceren.Vraagbijdeleveringvandebeide ventilatoren
grafiekenmetdekarakteristiek vandeventilator.Hierop wordenalle capaciteiten
enbijbehorende drukken,diedattype ventilatorkanleveren,vermeld.Menkandan
gemakkelijk nagaanofdatbetreffende typekanvoldoenaandevoorhetbedrijfberekende capaciteiten endrukken.Elkezichzelf respecterende fabrikantheeftzulke
grafieken.Ookwillenwetenaanzienvanventilatoren nogopmerken,datdeprimaire
ventilator,diealleen rookgassen verwerkt,bestand moet zijntegen temperaturenvan
minimaal200°C.
Eennogalveelgehoorde klacht,dienietrechtstreeksmetCO„-concentratiestemaken
heeft,isdehinderdiemenvancondensindeprimaireventilator ondervindt.Bij
inbedrijf zijnde ventilatoren kanbeslist geen condensoptreden.Derookgassenbezitteneenminimumtemperatuurvan100°C;hetdauwpunt(ditishetpuntwaarnetgeen
condensatie optreedt)bijrookgassen vanverstooktaardgasisbijtheoretischeverbranding 59,5°C.Ditdauwpunt verlaagtalsmetluchtovermaatwordt gestookt.De
rookgastemperaturenliggendusaltijdverbovendezecondensatietemperatuur.Desondankskanerindeventilator toch condensontstaan.Ditishetgevalalsertussen
rookkanaal enventilator geen klepisgeplaatstofalsdezeklepingeslotenstand
nogveelgassen doorlaat.Bijeenstilstaande ventilator eneeninbedrijfzijnde
brander('s-nachts)dankaninbepaalde branderstanden overdruk inhetrookkanaal
ontstaan.Derookgassen kunnendanooknaardeventilator worden afgevoerd.Doorafkoelingzaldewaterdamp condenseren enzichindeventilator ophopen.Eengoedsluitendeklepindezuigbuisisnietalleenaantebevelen,maarookvoorschrift.Een
kleingaatje borenindeonderzijdevanhetventilatorhuiskanalsimproviserende
oplossing dienstdoen.
Grote ventilatieindekas
Eengroteventilajtiekanvangroteinvloed zijnopdeCO„-concentratiesindeteeltruimte.Hetvolume C0„datindezeimmense ruimtewordtgebrachtisinverhouding
zeerklein.Isdeventilatievanderuimte,door spletenendergelijkedusgroot,
dankanmoeilijk eenhoogCO„-gehalteworden verwacht.Datdewindsnelheid hierbij
eenvoorname rolspeeltzalookduideiy<zijn.
Wisselende opnamedoorhetgewas
Hetzaldemeestelezersbekend zijndatdeopnamecapaciteit vanhetgewassterk
wordt beïnvloed doorlichtenwarmte.Eenlagere concentratie-gemetenopeenzonnigedagmethogekastemperaturen-behoeftdusnogniettebetekenen datdedoseriigsinstallatienietvoldoendeis.
Ongelijkmatige verdelinginderuimte
Geziendekleine hoeveelheid rook'gassen-luchtmengseldieinderuimtemeteenvele
malen grotBr volumemoetworden verdeeld,behoefthetgeenverwondering tewekken
alsdeconcentraties nietoveralpreciesgelijk zijn.Hetsysteem waarmee wordtge-
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werkt istechnisch gezien zekernietvolmaakt.Bijhetketelhuis zalindehoofdbuisdehoogste druk aanwezig zijn;deze druk daaltnaarmate deafstand vanhetketelhuisgroterwordt.
Vanzelfsprekendmoet achterin deteeltruimtenog voldoende uitblaasdruk aanwezig
zijn.Door dehogere druk voorin bestaat echter dekansdatdaardoorwatmeerwordt
uitgeblazen.Wetrachten dittevoorkomen doorvooraan inderuimtedeaansluitpompen-waarop depoly-ethyleenslangenworden bevestigd -méteenkleinerediametertenemen enzovervolgens dezediameters tevergroten naarmate deaansluitingen
verder vanhetketelhuis zijnverwijderd.Overhetalgemeen worden hiervoordiametervan 20mm,30mm en40mm gebruikt enover eenevenredig aantal kappentoegepast.
Laatdepijpjesnietindeleiding uitsteken.Op bedrijvenmetwisselende kaplengten
enverschillende afstanden naar verschillende richtingen vanuithetketelhuiswordendezeaansluitnormennaarinzichtbepaald.
l/ooreengoede verdeling isverderdelengte vandepoly-ethyleenslangen vanbelang.
Deze slangen kunnendoordezeerkleineopeningen eenbeperkt volumedoorlaten.
Bijkorte slangen zal,gerekend naardelengte vanhetbedrijf,dejuiste verdeling
moeilijker totstand komen.Bijlangeslangenzaldeverdeling indebreedte vanhet
bedrijf moeilijker gelijkmatigzijn.
Erisgroteverscheidenheid vanbedrijfssituatiesenineenaantal gevallen isdaar
weinig ofnietsaantedoen.
Toch willen weopmerken dat bijkorte slangendevernauwde aansluitstompeneenwat
grotere lengtemoeten hebben endatbijlangerepoly-ethyleenslangen dan 35à40m
moetworden overwogen vanmeerderehoofdleidingenoféénhoofdleiding metaftakkingennaar beidezijden gebruik tegaanmaken.
Nauwkeurigheid vanmeten
Hetzoubijmetenregelmoeten zijndatditnauwkeurig plaatsvindt.Tochwillenwe
ookhier enigekanttekeningenplaatsen.
Teneerste ishetnoodzakelijk dathetmeetinstrument ingoedestaatis,dusnauwkeurig meet.Deconcentraties C0„dieworden gemeten zijngering.
Alstweedepunt komtdus het nauwkeurig aflezen vanhetmeetinstrument.Onsis
bekend datmetspectrummeters,diehiervoor worden gebruikt,gemakkelijk foutieve
aflezingen kunnenworden gemaakt.Behalvehetbovenstaandemoeten ook deomstandigheden nauwkeurig inachtwordengenomen.
Invoorgaande punten isdeventilatie,dieplaatselijk kan verschillen,deopname
vanhetgewasendeuitvoering vandeinstallatie tersprake geweest.Bijhetmeten
zalmenzichhiervan goed op.dehoogtemoetenstellen.
Rekeningmoetook worden gehoudenmetluchtbeweging. Infeitezoumenalsmenbegint temetenhetvolgendemoeten doen:hetCO-gehalte inderookgassenvaststellen,dejuistehoeveelheid verstookte aardgasendecapaciteiten vandeventilatorencontroleren.Ditlaatste danmiddelsdegeleverde karakteristieken.Deconcentratiesmeten indekaszonderbovenstaande normen tewetenisbijwijzevansprekenhetzelfde alsvan eenhoge bruginhetwater springen.Inbeide gevallenkan
menhetzelfde doen:hopendathet resultaatmeevalt.
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GASBRANDERS
EEN
DUBBELROL (1)
E AANLEG van gasleidingen in de
tuinbouwgebieden gaat gestadig
voort. Op steeds meer bedrijven wordt
men nu voor de keus gesteld al dan
niet op gasstoken over te gaan. Het
besluit om van gas gebruik te gaan
maken is dikwijls snel genomen. Maar
dan volgt de keuze van de gasbraader. Deze tweede stap bij een omschakeling is een zeer belangrijke. De
keuze en verscheidenheid aan branders is vrij groot. Door de laatste ontwikkelingen ten aanzien van C 0 2
doseren heeft de brander in de bedrijfsvoering een nóg belangrijker
funktie gekregen.

D

Er is nu — na enkele jaren gasstoken — reeds veel ervaring opgedaan.
De resultaten hiervan zijn al meerdere malen bekend gemaakt. Toch
bereiken ons nog veel vragen. Deze
vragen moeten eigenlijk per bedrijf
worden beantwoord, omdat de omstandigheden per bedrijf verschillen.
Toch menen we dat het nuttig is een
aantal details van de gasstookinstallatie in dit artikel onder de loep te
nemen en nader toe te lichten.

VERBRANDING
Voor het verbrandingsproces is zuurstof
nodig. Deze zuurstof brengen we in de
vuurhaard door middel van verbrandingslucht. Het aardgas bevat een reeks koolwaterstoffen met onder andere methaan
(CH«), die de grootste verbranding heeft.
Als de verbranding volledig is, ontstaan
COi en H2O (koolzuurgas en waterdamp).
Is er te weinig verbrandingslucht of worden bij voldoende lucht, gas en lucht niet
goed gemengd, dan ontstaat een onvolledige verbranding, waarbij CO (koolmonoxyde) en andere onverbrande verbindingen zoals bijvoorbeeld C«H« (ethyleen)
in de rookgassen aanwezig zijn.
Bij een theoretische verbranding kan
met aardgas van Slochteren maximaal
een percentage van 11,71 COs worden behaald. Dit is in de praktijk echter niet
haalbaar. Hoewel aardgas een gunstige
brandstof is voor vermenging met lucht,
zal er — om CO-vorming te voorkomen
— altijd met een luchtovermaat moeten
worden gestookt.
Door de luchtovermaat kan ook het
maximaal bereikbare percentage CO« niet
meer worden behaald. Hoe groter de
luchtovermaat hoe lager het COJpercentage. Het is nu dus zaak een volledige verbranding met een zo klein moge-
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lijke luchtovermaat te verkrijgen. De installatie moet immers zo effectief mogelijk worden gebruikt. Alle overmaat aan
lucht met de ketelhuistemperatuur (circa
5-25°.C) wordt namelijk in de vuurhaard
gebracht; het verlaat de ketel echter met
een temperatuur van 100—200°C, afhankelijk van de ketelbelasting c.q. branderstand.
Een grotere luchtovermaat geeft dus
grotere warmteverliezen, dus een lager
rendement. Met een goed afgestelde brander moet bij het gebruik van de volle capaciteit 11 pet. CO* kunnen worden bereikt, zonder dat CO in de rookgassen
aanwezig is. Een onvolledige verbranding
(CO) geeft eveneens verliezen c.q. een lager rendement.
Koolstof (C) die onvolledig tot koolmonoxyde (CO) verbrandt, produceert
slechts een derde van de warmte die zou
worden geproduceerd als de koolstof tot
volledige verbranding zou zijn gekomen.
Gaat het om enkele delen CO per miljoen
delen rookgas (ppm) dan behoeft dit voor
het rendement echter niet verontrustend
te zijn.
Kritischer moeten we worden als we de
rookgassen voor COi>dosering in het gewas gaan gebruiken. Waarden van 50
ppm moeten dan wel als maximaal toelaatbaar worden beschouwd.
Om van een volledige verbranding zeker te zijn zouden we de brander in de
grootste standen af moeten laten stellen
op maximaal 10,5 pet. COs in de rookgassen. In de kleinste standen komt de menging gas-lucht minder goed tot stand. In
dergelijke gevallen stookt men meestal
met een grotere luchtovermaat. Een COsgehalte van 7,5 à 8pet. is daarbij goed te
noemen.
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VLAMVORM

VLAMKLEUR

De vlamvorm in de vuurhaard is bijzonder belangrijk. Bij een korte, intensief
wervelende vlam komt de menging gaslucht beter tot stand dan bij een smalle,
lange vlam. Door een goede menging kan
een hoog COs-percentage worden behaald,
waarbij toch ook volledige verbranding
ontstaat. Ook de warmte-overdracht door
convectie (stroming) zal bij een kortwervelende vlam door een beter kontakt
met de vuurhaardwand groter zijn. Over
het algemeen is de vlamkasttemperatuur
hierdoor ook lager dan bij een lange,
smalle vlam. Dit laatste is met name voor
de levensduur van de ketel van belang.
Bij een lange vlam is de kans op het
scheef in de vuurhaard trekken groter.
Dit komt vooral bij het terugregelen naar
een kleinere capaciteit voor. Ondanks de
soms grote luchtovermaat ontstaat in een
dergelijke situatie een onvolledige ver-

De kleur van een aardgasvlam kan variëren van blauw tot oranjerood. Het
voorgemengde gas-lucht mengsel veroorzaakt de meest blauwe vlam. De warmte-overdracht door straling, in de vuurhaard, is bij een aardgasvlam geringer
dan bij een olievlam. De o!ievla.;n bevat
méér infrarode stralen en dit ïijn de
warmtestralers. De aardgasviam bevat
méér ultra-violette stralen: stralen die
wel licht geven maar geen warmte uitstralen. Naarmate de vlam blauwer is
vindt er minder overdracl.t loia' straling
plaats.
Toch willen we stellen dat voor een
goede warmte-overdracht in de vuurhaard niet de vlamkleur primair is. maar
de vlamvorm. Hoe intensiever het kontakt met de wand door middel van wervelingen, hoe beter de warmte-overdracht
en des te lager de vlamkasttemperatuur.
De vlamkleur is dan van secundair belang.
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REGELING
branding (CO) en als de punten van de
vlam de relatief koude vuurgangwand raken, dan kunnen deze dusdanig afkoelen
dat zelfs roetvorming optreedt.
Bij de kleine capaciteiten is de vuurhaardtemperatuur veel lager dan bij grote capaciteiten. Door de afkoeling van de
vlampunten tegen de wand koelt dan een
gedeelte koolstof dusdanig af, dat geheel
geen verbrandingsreaktie meer plaatsvindt (roet is onverbrande koolstof).
De vlamvorm wordt bepaald door de
construktie van de branderkop. Er wordt
een aantal geheel verschillende construkties toegepast. De menging van gas en
lucht komt meestal direkt bij het uittreden van de branderkop tot stand. In enkele gevallen worden gas en lucht in een
kamer voorgemengd; hierna wordt het
mengsel wervelend uit de branderkop geblazen.

Voor de regeling van de capaciteit zijn
er enkele mogelijkheden.
Hoog-laag regeling
Bij deze regeling is een brander met
twee capaciteiten in bedrijf. Bij de hoge
stand of grote vlam maakt men gebruik
van de volle capaciteit van de brander,
bij de lage stand of kleine vlam maakt
men gebruik van de lage capaciteit. Verlangt men méér dan de minimale capaciteit aan warmte en minder dan de maximale capaciteit, dan zal de regeling tussen deze twee uitersten hangen. De hiervoor benodigde thermostaat geeft naar
gelang de watertemperatuur in de ketel
de commando's.
Het verschil in temperatuur bij de commando's (differentiaal van de thermostaat) zal ongeveer 6°C zijn. Houden we
rekening met de zogenaamde dode tijd in
de regeling en de reaktievertragingen,
dan zal bij deze regelmethode in de ketelwatertemperatuur een schommeling van
ongeveer 10°C optreden. Deze temperatuurwisselingen hebben een nadelige invloed op de klimaatsregeling van de teeltruimte.
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Er wordt OOK geschreven en gesproken
over modulerend hoog-laag; deze benaming is onjuist. De regeling verloopt gelijk aan bovenomschreven. Hetenige verschil isdetijd diedebrander nodig heeft
van de ene capaciteit op de andere over
te schakelen.

Om de brander ook ;n bcclnji ie houder, a's er eengelinge hoi >".?e!h.'io' \w.mite wordt gevraagd. ',.i oen groot regelbereik noodzakelijk. Het vela stoppen en
starten vande branrïo;- kurnt do bedrijfszekerheid van de instailatie niot lei.goode, het veroorzaakt een grotere slijtage
van de onderdelen r.n noi; grotere ketelwatertemperatuurverschilien. Bovendien
geeft het onnodig veel warmteverliezen
bij het spoelen van de lucht door de ketel.
Bij de start moet do branderventilator
minimaal 60 seconden, met een volledig
geopende luchtklep, in bedrijf zijn om
eventuele brandbare gassen uit de ketel

Bij branders met grote capaciteiten
moet ditnamelijk vertraagd gebeurenom
te voorkomen dat er drukstoten in het
gasnet ontstaan, hetgeen door de gasdistributiebedrijven ontoelaatbaar worden
geacht. Deze „vertraagde" twee standen
regeling heeft dusniets metmodulatie te
maken.
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saModulerende regeling
Het zoutevervoeren deze regelingtot
in de details te behandelen, daarom volstaan we met de beschrijven vanhet
hoofdprincipe om een vergelijking te
kunnen maken met voorgaande regeling.
Met een modulerende regeling moet
een juiste aanpassing aan de warmtevraag worden verkregen. Bij een verandering van dewarmtevraag wordt, na een
geringe verandering van de ketelwatertemperatuur, hetgebruik van debrandercapaciteit aan de veranderde omstandigheden aangepast.
De ketelbelasting wordt steeds langzaam veranderd; de watertemperatuurschommelingen zijn zeer gering en kunnen bij eengoed aangepaste en ingestelde
installatie tot P C beperkt blijven.
Het afstellen van de brander met een
modulerende regeling is een nauwgezette
en tijdrovende bezigheid. Ermoeten minstens tien standen, gelijkmatig over het
regeltrajekt verdeeld, gecontroleerd en
afgesteld worden.

REGELBEREIK
Onder regelbereik wordt verstaan de
twee uiterste capaciteiten waarmee de
brander in bedrijf kan zijn. Als we er
van uitgaan dat de maximale capaciteit
100 pet. is en de brander in de laagste
stand hier voor 20 pet. van gebruik
maakt, dan spreken we van een rfijelintï
1 : 5.

en rookkanalen teverwijderen. Ditspoelproces neemt bij elke start vande brander, met inbegrip van de luchtklepregeling, in totaal ongeveer drie minuten in
beslag.
Als er dus in één nacht vijftig keer
wordt gestart, en dit komt voor, dan
wordt er gedurende twee eneenhalf uur
koude lucht door de ketel geblazen. Dit
kost stroom, de lucht neemt in de ketel
warmte op en het is nadelig voor vlampijpverbinden. De gedachte aaneen dergelijke situatie geeft een stoommachinist
koude rillingen.
Met hoog-laa« regelingen zijn de mogelijkheden voor een goed re»elbereik,
vooral als dit. niet vertraagd verloopt,
zeer beperkt. Eenregelbereik van1 : i is
in onze metingen als de meest haalbare
gebleken. Nogkleinere regelbereiken zijn
geen uitzondering. Meteen goede modulerende regeling moet een bereik van
1 : 5 zonder meer mogelijk zijn; regelbereiken van 1 : 10 behoren echter zeker
niet toteenzeldzaamheid.

CONOEHSV0RMING
Er wordt nogal eens gesteld datmet
kleine capaciteiten (duseen groot regelbereik) veel condens in de ketel ontstaat.
Dit is echter niet het geval. Het dauwpunt van de rookgassen van verstookt
•aardgas is bijeentheorethische verbranding 59,5-C. Wordt er met luchtovermaat
gestookt dan daalt de dauwpuntstemperatuur dus nog lager dan 59,5°C.
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Eerst onder dit dauwpunt kan condensatie optreden. Wordt de ketelwatertemperatuur dus hoger gehouden dan het
dauwpunt, dan zijn de rookgastemperaturen nog hoger dan deze ketelwatertemperatuur. In de ketel kan er dan beslist
geen condensatie optreden.
Is de watertemperatuur echter lager
dan het dauwpunt dan treedt condensatie
zelfs op met de brander in de grote vlam.
Ook in sterk afkoelende vlakken, zoals ijzeren rookkanalen, schoorstenen en dergelijke kan te allen tijde condens ontstaan, ook met de brander in de grote
vlamstand.
De brandercapaciteit is dus absoluut
niet bepalend voor condensvorming; wel
de oppervlaktetemperatuur van de delen
waar de rookgassen langs strijken.

REGELVERLOOP
Een modulerende regeling functioneert
pas goed als het verloop van de regeling
gelijkmatig is. We noemen dit de liniairc*ijd van de regeling. In de grafieken I
en II is een regelingsverloop weergegeven. Op de vertikale lijnen van de grafieken is de looptijd van de servomotor uitgezet van lage tot hoge stand met een
aantal daar tussen liggende standen. In al
deze standen is het verstookte aardgas gemeten. De verkregen waarden zijn in de
grafieken uitgezet op de horizontale lijn,
in m 1 aardgas per uur.
Trekken we nu uit ieder punt van de
looptijd een horizontale lijn en uit het
bijbehorende capaciteitspunt een vertikale lijn dan kruisen deze lijnen elkaa." ergens in de grafiek. Doen we dit met alle
standen en bijbehorend'; capaciteiten, dan
kunnen we een lijn trekken door alle verkregen snijpunten. Er is dan een zogenaamde karakterislieklijn vi'ti het regel verloop tot stand gekomen Het zou ideaal
zijn als er een iechte lijn v.cid verkregen, zodat de r<?t;eHr.;» linir-ir ZOM zijn Dit
zou inhouden dat de verdraaiing van de
servomotor (dus gas- en luchtklep) recht
evenredig is met de toe- en afname van
de brandercapaciteit. Een dergelijke situatie is slechts in uitzonderingsgevallen
mogelijk.
In grafiek I is een zeer ongunstig verloop te zien. Wordt er vanuit de hoge
stand terutjpfi\';;<:ld dar. ontstaat er zelfs
nog enige toename in capaciteit. Hierna
vermindert de capaciteit in geringe mate:
in het miüV.on van het regeltraject is de
capaciteit r;ot; 9! >;Ct. van de grote viam.
In het laatste gedeelte van het traject
vermindert de capaciteit iets sneller om
in de lage staiici nog een capaciteit te bezitten v;.o 30 pet. Het regelbereik is dan
dus 1:3,33, wa: veel te weinig is. Dit betekent in do praktijk dat bij een stijgende
ketelwatertemperatuur de capaciteitsvermindering veel te langzaam verloopt en
de thermostaat de servomotor steeds
blijft commanderen totdat de laagste
stand is ocreikt
De watertemperatuur is inmiddels dusdanig snel gestegen dat de brander ook
nog tijdelijk wordt gestopt ondanks dat
er soms toch méér dan 30 pet. warmte

wordt '.revrtiagu. Een hoog-laag regeling
met een snelle capaciteitsvermindering
kan in dergelijke gevallen een nog beter
resultaat opleveren. Deze onvoldoende regeling mogen we dan ook niet ais maatstaf nemen. Het komt in de praktijk echter wel voor. Ook het regelbereik is —
voor een modulerende regeling — beslist
onvoldoende, en dan met name ir. die perioden waarin weinig warmte wordt gevraagd en er CO; moet worden gedoseerd.
Het gevolg ervan is dat er veel gestopt
en gestart moet worden. Dit regelverloop
kan een aantal oorzaken hebben.
a. De gasregelklep bezit een slechte regelkarakteristiek.
Dit is het geval met de vlinderklep, ook
wel smoorklep genoemd. Deze klep moet
om capaciteitsvermindering te verkrijgen
in geopende stand eerst ver worden teruggedraaid. Is de klep weinig geopend
(kleine vlam) dan geeft een kleine verdraaiing echter een grote capaciteitstoename. De regeling verloopt dus in feite
over een klein gedeelte van het regeltraject. Het bovenstaande is duidelijk te zien
in grafiek I; 18 seconden regelen vanaf de
lage stand levert een capaciteitstoename
van 41 pet op en 18 seconden regelen vanaf de hoge stand een capaciteitsvermindering van 2 pet.
b. De instelmogelijkneden zijn beperkt.
Bij de in de handel voorkomende brandertypen wordt een verscheidenheid aan
constructies toegepast om de verdraaiing
van de servomotor over te brengen op de
gas- en luchtklep. Het zou te ver voeren
alle details hiervan toe te lichten.
In het algemeen is een constructie,
waarbij de overbrenging met stangen tot
stand komt, die bij verdraaiing onder een
andere hoek wordt gesteld en waaraan
zowel gas- als luchtklep zijn gekoppeld,
het minst aanbevelenswaardig. Bij het
verstellen van de draaipunten veranderen
dikwijls alle standen van het regeltraject
en blijft ook de gas-lucht verhouding niet
gelijk
Een dergelijke uitvoering vraagt — bij
een modulerende regeling — van de monteur die de brandet moet afstellen eindeloos geduld. Het is wel mogelijk een
hoog-laag regeling bij deze constructie af
te stellen. Er behoeven dan slechts twee
standen te worden ingesteld. Het is onverantwoord dit ook bij modulerende regelingen te do^n. Het komt in de praktijk
echter wel voor.
c. De nauwkeurigheid van instellen.
Uit het voorgaande is reeds gebleken
dot do r.-.ont"ur een belangrijke taak
heef bij het afstellen van het reijelverloop. Is men bij de controle niet nauwkeurig en/of heeft men geen tijd genoeg
dan kan men met de beste constructie een
slechte verbranding en regelverloop instellen. Het goed afstellen van de installatie vraagt veel tijd. Het is niet onmogelijk dat het controleren en afstellen een
gehele dag in beslag kan nemen.

BETERE RESULTATEN

hand hiervan de verdraaiing van de servomotor en de gastoevoer zou controleren
en goed zou afstellen, dan is een vrijwel
liniair regelverloop zeker mogelijk.
Ook wordt hier het onafhankelijk van
elkaar afstellen van gas-en luchttoevoer
eenvoudiger, met name als er bij iedere
stand een aparte instelschroef kan worden gebruikt. Bijhetverstellen ineen bepaalde stand, wordt op de gas-lucht verhouding in de andere standen geen invloed uitgeoefend. Elke stand kan dus
nauwkeurig worden ingesteld.
Bij enkele brandertypen is een dergelijke regelconstructie standaarduitvoering; bij andere wil men dit tegen een
méérprij3 uitvoeren. Hogere eisen vragen
betere voorzieningen; deze laatste vragen
op hunbeurt eenhogere investering.

In grafiek I! zien wedat h'.-.ETa resultaten zeker ITM-gelijk zijn. T..' brander ievert in het midden van K>t regeltraject
60,7 pet.eiT't.v'iteit vande (.;•. .•.<>vlam: een
bthocuïijko afname bij he; terugregelen
dus. In de kic-ine stand weid .ven capaciteit van 13 pet. behaald, een regelbereik
van 1:7.7. E / \\erd met 18 ::econden regelen vanaf de kleine stand een capaciteitsvermeerdering van 23pet. verkregen; bij
18 seconden regelen vanaf de hoge stand
een capaciteitsvermindering van 10 pet.
Dit is weliswaar ook r-og geen liniair regelverloop, maar h is toch goed aanvaardbaar. De gestippelde lijn geeft het
liniaire verloop aan.
Deze brander was uitgevoerd meteen
gasklepconstructie, zoals is afgebeeld in
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(afbeelding I ) . Bij hetverstellen draaitde
klep niet alleen rond, maar maakt deze
eveneens eenbeweging naar boven of naar
beneden. Hierdoor is een dusdanige afstelling te maken dat de klepverdraaiing
bij een volledig geopende stand (hoge
vlam) eengroter gedeelte vande doorlaat
afsluit en in de kleinste stand — in dezelfde tijd — een geringer gedeelte van
de doorlaat opent. Op deze wijze kan een
liniaire regeling worden verkregen.
De vertikale beweging isdoor middel van
instelschroeven instelbaar. Langs deze
schroeven beweegt zich al draaiend een
hefboom die door een veer is gespannen.
Door d e stelschroeven in te stellen wordt
de hefboom op en neer bewogen, wordt
de veer méér of minder gespannen en
wordt de klep meer of minder geopend.
Onafhankelijk van de verdraaiing van
de klep, w a tmeteen andere hefboom tot
stand wordt gebracht, kan de vertikale
beweging worden afgesteld. De instelschroeven bevinden zich onder een plaat
waarop de regelstanden van 1 tot 10 zijn
aangebracht. Dit laatste is duidelijk t e
zien in afbeelding II.Dat de opening afhankelijk van de omstandigheden, zoals
gasdruk en dergelijke, anders kan worden
afgesteld is te zien in afbeelding UI. De
zwarte vlakken in deze zijn de poortopeningen. Met een dergelijke gasklep kunnen gas-en luchttoevoer geheel onafhankelijk vanelkaar worden geregeld. Als er
vooraf een liniaire regelkarakteristieklijn
zou worden berekend, de monteur aande

In een tweede artikel over gasbranders
zal worden ingegaan op nogenkele andere facetten, zoal3 ventilatoren, de gasütraat en vlamheïnvloeding.
J. MEIJNDERT
Consulentschap Naaldwijk
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V_ent.ilato_r
De ventilator voor l u c h t t o e v o e r moet vanzelf
om b i jsenm a x i m a l e b r a n d a r c a p a c i t e i t da jui
l e v e r e n . De ventilator levert deze hoeveelhe
druk moet o v e r e e n k o m e n m e td ete ondervinden
voarkanaal enb r a n d e r h u i s zijn b i jde brande
Een andera w e e r s t a n d f a k t o r isde rookgaszijd
de k a t e l k o n s t r u k t l e s en- b e l a s t i n g e n zalda-:
Da b r a n d a r f a b r i k a n t en/of l e v e r a n c i e r zullen
moeten stellen.
Ook b i jdeventilator iser een bepaaldever
ste hoeveelheid enookhier noemen uo d i t de
De meest gunstige ventilatoren zijn d i evant
veelheid eenniat altegrote toename jan de
da r e g e l i n s t e l l i n g a l sh e tstroomgrabruikzak
zgn. vlakke k a r a k t e r i s t i e k verdianen d u s de
fiek b i jdeofferte iszeker geen abnormale
V e n t i l a t o r e n produceren ooklawaai. M e e s t a l
van
mI wM IeUnU ItI Uel lj iiLInl gy UeMn pp e
i n luUuUtO gye'3bIJ LrUu-Lil \ kU .t .
V ^ l l l 2.850
£ U J U oU
y i.rmMJ-ll
dusdanig z i j n , d a tvanlawaai snel hinder .ja
verdienen eanventilator m a t1.450 omwenteli
4.__
:_.i..--i._.^
teristiek
za uj^jg s n (jQrgeiij|< toerental do
gunstiger zi jn. Daprijs vandeze ventilator
t

sprekend voldoende capaciteit bazitten
ste hoeveelheid verbrandLngsluohtte
idmeteenbepaalde druk. Da gekozen
weerstanden. Deweerstanden in toarleveranciers wel bekend,
e vandaketel. Gezien de varschillene faktor vanuiteenlopende aard zijn.
zich hiervan terdege opda hoogte
houding tussen dedruk en de verplaatkarakteristiek vande ventilator,
ilatoren, diebijafname vandehoedruk bewerkstelligen. Ditkont zowel
er tengoede. Ventilatoren meteen
voorkeur. Hatverlangen vanean grazaak.
wordan ventilatoren metean toerental
In gevallen 'jaarde omstandigheden
cdt ondervonden, kanhet overweging
ngen perminuut teplaatsen. De karakorgaans vlakker enhet rendement iets
ligt hoger.

G_a_3straa_t
Hat isbekend dateengasbranderinstallatie moetvol
schriften vandeVISA. Deze commissie heeft ook deo
als funktie omschreven, diedoor plaatselijke gasdis
worden aangevuld. Aangezien deopstelling dusexact
controle vanhetgasdistributLebedrï.jf valt, gavan 'Ü
onderdelen. Toch ishetnuttig enige kanttekeningen
ding vaneeninstallatie wordt indaofferte welgras
doet aandevoorgeschreven eisen, waarna eenopsommi
delen wordt gegeven. Inveel gevallen blijft hetbij
geen
melding vandegekozen fabrikaten gemaakt; B
het type; bovendien worden doorlaten s.d.niat verme
beoordeling vandeofferte isditeanernstig gebrek
als deverkoper mondeling gaat toelichten datdeduu
gebruikt. Erbestaat inderdaad eenprijsverschil;vo
kan ditmetname bijde2hoofdgaskleppen een belang
dere kleppan hebben eenlagere weerstand hetgeenbij
liniaire gasregelklep metextra weerstand, van groot
Verlang eenduidelijke omschrijving vande onderdele
tingen indeofferte.

doen aandalandelijke voornderdelen vande gasstraat
tributiabedrijven nog kunnen
is vastgesteld enonderde
e geen omschrijving vanalle
te plaatsen. Bijaanaanbieteld,datdagasstraat volng vandenoodzakelijke ondernat bovenstaande. Erwordt
risgeen uiteenzettingvan
ld. Voor eengoede en totale
, hetgeen nogmoeilijker wordt
r3te materialan zullen worden
orbal bijgrotere capaciteiten
rijke post betekenen. Daduurlage laveringsgasdruk enaen
belang kanzijn.
n, fabrikaat, type en afme-

VlambeInvloeding_
kan devlam gemakkelijk ongunstig
Voor al in k1 einereca paci teite n,b ij la ge vlam
word en beïnv lood. Bij een kort wer valen de vlam merkt m a nd i tm i n d e r snel opdan b i j
een lange sm alle vlam .De scho orst eenho ogteka n hierop vaninvloed zijn.
Der ookgaszi jdigewee rsta ndin de ketel neemt bij devarnindBrLng vande branderevenredig afm e th e tkwadraat van de
capa citeits
terkaf
Deze weer stan d nee mt n i .
rook gassnelh aid. Word t de bran derc apaci teit va rrninderd tot20'X, d a nneemt de rookgass nelheid tot 1/5v and a sne lhei db i j maxima ie capaciteit af(diti s theoretisch
gezi en; ind e praktij kza 1de snel heid nogm é é r a f n e m e n ) enneemt deweerstandtot
1/52 =1/25 van dema xima Ieca paci teit af.H e t is duidelijk datb i jeendusdanige
lage weersta nd desch oo teen onde rdruk in de vuurhaard kanb e w e r k s t e l l i g e n . Door
de1 agerero okgastemp erat uur i nde scho orsteen vermindert de trek ooki e t s , maar
niet evenred igmetde
afn amev ank etelw eerstan d.
Bij vlambeïn vloading kan onvol ladi geve rbrandi ng o p t r e d e n ; eenernstige situatie
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ontstaat er alsd
e rookgasseniua rdan ge brui kt voor het doseren van C0„ in de teelt
ruimte. Word';do
beïnvloeding no g grote -, d an kan de luchtdruk inhet brandarhuls
te laag worden;c
e ventilator kan ni. d
oor da geringe teganweerstand de lijchtg e makkelijk de vuur haard inblazen. Wel is de kans dan groot, datde vl^m vande
branderkop wordt geblazen en de
nogelijkhei d dat de vereiste drukschakelaars(zgn.
luchtgebrekschake laars) in werking tred
en. Di t veroorzaakt branderstoringen.
Een schoorsteenhoogta van es 3m
ater is
in de meeste gevallen ruim voldoende; een
schoorsteen hoger dan 3a 15 mate
r is ze lfs on gewenst. Vooral bijda storm inn o vamber vorig jaar
zijn veel luch
tgebrek scha ka laara door de brandermonteurs versteld om tenminst e de brander in
bedrij
Tte kunnen houden. Ditis b.vslist niet de
bedoeling wan de
VISA-commissie;
het ve rhoa gt de veiligheid vande installatie
zeker niet. Te ho
ge schoorstenen
korter mak en of vervangen door k o r t e r e , is dande
aanwezen methode. Ook de aPzuigv
enti1at
oren voor het Cû_-doseren kunnen v l a m b e ï n vloeding verooeza ken. We hebben
nierop reed s gewezen. Wevolstaan nu danook Tiet
de opmerking dat
een afzuiginsta llatie net tweia ventilatoren, w a a r b i j de primaire
ventilator allaen
rookgassen verp laatst met een zeer lage totaaldruk, alsde meest
juiste en veilige
moet worden ga kenmerk t.
M £ g j 3 l i j_khe i d _van j j j l ^ i e s t o _ k en
Bij het in gebreke bli
achtzamen mogelijkheid
van da gasbranderinsta
op oliastoken te kunne
worden dan meestal lic
nig uitgevoerd, det he
afstellen van enkels a
olie-installatie wordt
gelpaneel. Bij de omsc
in omgekeerde volgorde
Ook zijn ar brandars i
•Jordan verwisseld. Hoe
daze handelingen vrij
toch als een handicap
Ook de capaciteit van
ringer zijn dan bij ga

jven van gaslevarantias,
maar de zeker ook niet te veron>*ho-:-elektrische
van storing in de gasstraat o" het w~~
* 3.-•_.-...~_„gedaalte
l l a t i e , ish e t r a a d z a a m o v e r de m o g e l i j k h e i d te b e s c h i k k e n

n de h a n d e l w a a r b i j in de b r a n d e r k o p e n k e l e o n d e r d e l e n m o e t e n
w e l er v o o r d e z e h a n d e l i n g e n v a k b e k w a a m h e i d n o d i g i s ,enm e n
s n e l k a n v e r r i c h t e n , m o a t h e tin tijd v a nn o o d ( s t o r i n g )
worden aangemerkt.
de b r a n d e r k a nb i jo l i a s t o k e n - b i js o m m i g e fabflkaten-g e s s t o k e n . L a a t e e nen a n d e r d u i d e l i j k in da o f f e r t e v e r m e l d e n .

Om_schrij/Jing__offerte
Regelmatig krijgt onza techni
l e n . H a tv a l t d a n s t e e d s w e e r
hoe weinig werkelijke informa
wijls hela boekdelen m e tonsc
met kleurrijke folders verste
te b e h a l e n r e g e l b e r e i k e n enc
z i j n b e l a n g r i j k O M t o te e np r
h e t in b e d r i j f s t e l l e n w e lw o r
Nu i so n s ,v o o r a l d o o r e i g e n
m e r k e n e e n a a n t a l ei g o n n c h a p p
v o o r l i c h t e r a a n v u l l i n g e n opd
o b j e c t i v i t e i t , t e c w i j l ,bovand
gasbranderinstallatie bestaat
l e n d e a a r d en f u n k t i e en arz
l i j k vane e n s t a n d a a r d p r o d u k t
ze vano n d e r d e l e n d o o r d eb r a
jaren geeft het Proefstation
en t o e l i r h t i n g ind e o f f e r t e
t o t e e n j u i s t i n z i c h t ene e n
w o r d e n v e r m e l d op p a g i n a 3va

scha dianst verzoeken aangeboden offerten te
op - da uitzonderingen buiten beschouwing ga
tia er in de offerte wordt verstrekt. Er word
hrijvingran vanda werking, reklame-slogans en
ekt. De juiste informatie over gebruikte mate
apaciteiten ontbreken achter vaak. Deze punte
ecLes inzicht te komen; de gebruiksaanwijzing
den verstrekt.
waarnemingen middels rookgasonderzoak, vande
en bekend. Hetmag achter niet nodig zijn dat
e offerten moet gevan. Hat bemoeilijkt ten eerste
ian de toelichtingen niat volledig te gevan z
uit een dusdanige hoeveelheid onderdelen van
ijn zo verschillende fabrikaten verkrijgbaar,
kan worden gesproken. Ook een verandering vande
nderleveranciers komt regelmatig voor. Reeds
te Naaldwijk richtlijnen van ijalke onderdelen
van een branderinstallâtie moeten worden vermeld
goede vergelijking te kunnan konen. Deze rich
n deze brochura.

jeoo rd e laten and ikver lucht
rial en,
ï juist
kan bij
mee ate
een
de
ijn. Een
verschil
dat moei
keuenke Ie
met naam
om
^lij nein
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Als we hat hoofd.stjkGasbranders gaan samenvatten dan kunnen wo puntsgewijs stellen dat:
1. Verbranding moet volledig zijn zonder CO-vorming
2. CO„-gehalten van ca 10,5$ bij hoge i/lam en ca 8% bij Lage vlam noatan .nogelijk
zijn
3. De vlarnvorm kort-breed en inken-siaf wervelend is het meest aan te bevelen
4. Vlamkleur is niet primair belangrijk
5. De regeling modulerend jitvoeren geeft de grootste gelijkmatighaid
6. Het regelbereik van 1:5 moet dan u-jcdan be;iaald; grotera regelbereikan zijn dan
mogelijk
7. Hst regelvarloop moet zo lin.iairmogelijk zijn. Gasklep-regalmeehanisme &n
nauwkeurige afstelling zijn daarbij zeer belangrijke faktoren
8. Ventilator moet juist zijn aangepast; lager toerental veroorzaakt minder lawaai
9. Bij de gasstraat kunnen door verschillende gebruikte fabrikaten en typen flinke
prijsverschillen ontetaan
10. Te hoge schooosteon kan de verbranding ongunstig beïnvloeden of zelfs storing
veroorzaken
11. Voor algehele bedrijfszekerheid is de mogelijkheid van omschakelen op oliastoken gewenst
12. In de offerte moatan alls boe te paseen materialen, capaciteiten, regelbereikan,
uitvoering e.d. nauukeurig in details worden onschrevon.
De aanschaf van een gasbrandarinstallatie is een belangrijke zaak; het kan aan ongunstige o'gunstige invloed op de bedrijfsvoering, uw gemoed.s- en nachtrust hebban.
De aanschafkosten zijn hoger dan dis van een betereauto, waarvan tot in da details,
sigarenaansteker, buitenspiegel e.d., vergelijkingen worden graiiaakt.
Waarom dan ,:ononchalant de "noofdrolspelBr" vanhetbedrijf aanschaffen?

