VOORLICHTING

Energiebesparing door minde
Het relatief hoge energieverbruik van hyacinten in de bewaring
ten opzichte van andere voorjaarsgewassen komt vooral door de
heetstookbehandeling. In het kader van het project ‘Hyacintenteelt: E(energie)-lijn’ is gezocht naar besparingsmogelijkheden
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VENTILATIE
In een in juni 2014 eerder verschenen artikel
in het kader van het project ‘Hyacintenteelt:
E(nergie)-lijn’ is DLV Plant vooral in gegaan
op het verminderen van de ventilatie tijdens de
bewaring en heetstook van hyacinten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het minder
ventileren geen afbreuk doet aan de kwaliteit
van de behandeling en het product. Vanwege
vermeend zuurstofgebrek en/of een te hoog
CO2-gehalte werd van oudsher veel geventileerd (160 m3 buitenlucht per m3 product per
uur). Uit onderzoek blijkt dat de schadedrempel van CO2 bij hyacinten vrij hoog ligt. Door
de warmteproductie van de ventilatoren in de
cel en de warmteafgifte van de bollen loopt de
temperatuur op en wordt eerder geventileerd
om warmte en/of vocht af te voeren dan voor
een te hoog CO2-niveau. Het nieuwe advies
van DLV Plant is om tijdens de vier weken
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PROEFOPSTELLING
Op de proeflocatie zijn metingen gedaan door
PPO samen met DLV Plant in een cel tijdens
de heetstook. Deze cel bestaat uit vier rijen
met palletkisten. Hierbij zijn dataloggers, die
de temperatuur registreren, geplaatst in de
middelste twee rijen van de cel. Per rij gaat het
om meer dataloggers. Eventuele temperatuurverschillen zijn met elkaar vergeleken. In deze
proefopstelling stond de ventilator op rij twee
op 50% toeren en op rij drie op 100% toeren
Deze gegevens zijn geanalyseerd en verwerkt
en de resultaten weergegeven in de grafieken
‘de opwarmfase’ (B) en ‘de evenwichtsfase’ (C).

bij de ventilatie en circulatie.

et droog- en bewaarseizoen van hyacinten is dit jaar weer voorbij en bijna alle hyacinten zijn al weer geplant.
Afgelopen seizoen is bij de meeste kwekers
vaker dan gemiddeld weer de heetstookbehandeling uitgevoerd. Dit is een belangrijke pijler onder de bestrijdingsstrategie om de
geelziekbacterie (Xanthomonas hyacinthi)
onder controle te houden. Afgelopen seizoen
is onderzoek gedaan bij drie hyacintenbedrijven. Hierbij is onder andere gekeken naar de
effecten van het terugbrengen van de circulatie
op de gelijkmatigheid van temperatuurverdeling tijdens de heetstook in de bewaarcel. Bijna
de helft van het totale elektraverbruik tijdens
het verwerken, drogen en bewaren van hyacinten komt voor rekening van de circulatieventilatoren. De verzamelde gegevens geven veel
inzicht in de opwarming, de gerealiseerde temperatuur en -verdeling en afkoeling van hyacintenbollen tijdens de heetstook. Dit inzicht helpt
bij het optimaliseren van het proces.

de concurrentiepositie ten opzichte van collega’s. Het is aan te raden de heetstookbehandeling zo snel mogelijk na het rooien en verwerken te starten, waarbij de RV in de cel laag
genoeg is.

RESULTATEN CIRCULATIE
De inblaasopening in de cel voor de hyacintenheetstook
30°C (voorwarmteperiode) de ventilatie af te
stemmen op de gemeten RV in de cel en om bij
de twee weken 38°C en de twee tot drie dagen
44°C ongeveer 40 m3 per uur per m3 product
te ventileren. Ook dan is de RV leidend voor
de ventilatie. Doordat er minder geventileerd
en gecirculeerd hoeft te worden, verbruikt de
teler minder energie tijdens de heetstookbehandeling en bewaring van hyacinten na de
heetstook. Dit is kostenbesparend en vergroot

Tijdens de metingen kwamen opmerkelijke
resultaten tevoorschijn. Door rij twee te verlagen naar 50% toeren bleek uit de resultaten
dat deze rij een halve graad lager was in temperatuur dan de overige drie rijen met 100%
toeren (zie grafiek B). Dit verschil komt doordat de elektromotor van de ventilator bij 100%
toeren veel meer warmte produceert en afgeeft
dan de circulatieventilator op 50% toeren. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat
alle systeemventilatoren in de cel op hetzelfde
toerental staan afgesteld om temperatuurverschillen te voorkomen.
Tijdens het meten van de temperatuur bleek
ook dat de lucht, die in het onderste kanaal
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Graﬁek A Weergave van de temperatuur van zeven meetpunten in 1 kist tijdens de heetstook.
(van boven naar beneden tijdens het opwarmen van 38 naar 44 graden).

r circulatie tijdens heetstook
over de betonvloer gaat een fractie lager is. Dit
betekent dat bij eenlaagsbeluchting de onderste laag kisten in temperatuur achterblijft daarmee waarschijnlijk ook de bacteriebestrijding.
Vloerisolatie kan dit effect wat beperken, maar
er treedt toch warmteverlies op door opwarming van het beton. Bij een tweelaagssysteem
is dit effect minder.
Uit de metingen kwam ook naar voren dat de
opwarmtijd in de cel van 30°C naar 38°C ongeveer twaalf uur duurt. Tijdens de heetstookperiode is er een opwarmfase en een evenwichtsfase, waarbij de temperatuur gelijk blijft. In
grafiek B van de opwarmfase valt op dat deze
periode bij 50%-toeren ongeveer 2,5 uur langer duurt dan bij 100%. Met andere woorden,
een deel van de bollen is pas 2,5 uur later op
temperatuur. Als de evenwichtsfase (grafiek
C) na een tijdje bereikt is, valt op dat het temperatuurverschil tussen de in- en uitblaas bijna hetzelfde blijft. Het verschil in temperatuur
ontstaat door de warmteproductie van bollen
door ademhaling en afkoeling door de energie
die nodig is bij de verdamping van vocht.
Op basis van deze metingen adviseert DLV
Plant om tijdens de bewaring en de heetstookbehandeling bij de 30°C en 38°C periode 500
m3 lucht per uur per m3 product te circuleren
in plaats van de 750-1.000 m3 lucht per m3 product wat voorheen werd geadviseerd.

‘De bewaring van bollen is
dus een spel tussen afkoeling
en opwarming’
Door de langere opwarmtijd zoals in grafiek A
zichtbaar is en verschillen in circulatielucht per
palletkist, is het advies vooralsnog om tijdens
de 44°C periode het product met 750-1000
m3 lucht per uur per m3 product te circuleren.
Meer metingen zijn nodig om te achterhalen of
500 m3 lucht per uur per m3 bollen ook toereikend is bij de 44°C.

VENTILATOREN
Met frequentieregelaars kan het toerental van
de ventilatoren traploos worden aangepast. Dit
is ook mogelijk bij gelijkstroomventilatoren wat
de voorkeur heeft. Een verlaging van het toerental met 10% betekent een afname van de
luchthoeveelheid met 10%, terwijl het opgenomen vermogen met 25% daalt. Als bollen droog
en geschoond zijn kan voor de meeste bolsoorten het toerental vaak tot 50% of meer dalen.
Dit geeft een energiebesparing van 70%.

Graﬁek B

Graﬁek C
In bovenstaande graﬁeken is de temperatuur weergegeven van de inblaas en van de uitblaas
van de rij kuubkisten voor de droogwand tijdens de heetstook (van 2 verschillende toerentallen van ventilatoren op de droogwand). Graﬁek B is van de opwarmfase en graﬁek C is van de
stabiele fase tijdens de heetstook.

WARMTEONTWIKKELING
Tijdens de bewaring van bollen wordt zetmeel
omgezet in suikers voor het ademhalingsproces. Bij de omzetting van suikers wordt O 2
gebruikt en CO2 en water geproduceerd. Het
verdampende water koelt de bollen af en bij
de ademhaling komt warmte vrij. De bewaring
van bollen is dus een spel tussen afkoeling en
opwarming. Daarom is het mogelijk dat de
inblaastemperatuur van de palletkist verschilt
van de uitblaastemperatuur. Dit evenwicht verschilt per perceel, bolmaat en/of cultivar. Ook
de rooidatum is van invloed. Op een tweede
proeflocatie zijn tijdens de heetstook in een
palletkist zeven temperatuurvoelers van boven
naar beneden geplaatst (zie grafiek A). Hierbij
is te zien dat de opwarmfase van de bovenste
laag vijftien uur duurt, drie uur later zijn pas
de bollen in de onderste laag op temperatuur.
Daarbij valt ook op dat de uitblaastemperatuur,
door de warmteproductie van de hyacinten,
hoger is dan de inblaas (zie grafiek bij de 38°C).

OVERDRUK HEETSTOOKCEL
Uit metingen in de praktijk blijkt dat bij cellen met voldoende overdruk de temperatuur-

verschillen in de cel tussen de rijen kleiner zijn
dan bij het ontbreken van deze overdruk. Overdruk is te creëren door de oppervlakte van de
uitlaat iets te verkleinen (zie foto). Deze moet
minimaal 10% kleiner zijn dan de uitlaat.

Het demonstratieproject wordt uitgevoerd door PPO en DLV Plant in samenwerking met drie demonstratiebedrijven.
De betrokken installateurs zijn Olof Schuur
bv, Omnihout bv en Warmerdam Installatietechniek. Het doel van het project is
een bijdrage leveren aan energiebesparing in de bloembollensector technieken
en maatregelen bij hyacint. De looptijd is
drie jaar en vindt plaats in het kader van
de demonstratieregeling ‘Schoon en Zuinig’. Het project wordt geﬁnancierd door
het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; ‘Europa investeert in
zijn platteland’ en het ministerie van EZ
aangevuld met bijdragen van de demonstratiebedrijven en betrokken installateurs.
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