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1 INLEIDING

Op de intensieve veebedrijven moet de stalvoortdurend worden geventileerd
om de dieren tevoorzienvanverse luchtvoor de ademhaling, om schadelijke
gassen als koolzuurgas en ammoniak af tevoeren, omvocht af tevoeren enom
debacteriedruk en de temperatuur op eenaanvaardbaar peil tehouden. Als
normvoor demaximale ventilatie wordtvoor fokzeugen metbiggen 250m /h
3
per kraamopfokhok gehanteerd envoor mestvarkens 100m /hpermestvarkensplaats. Als minimum (winterventilatie) wordt 10%van demaximale ventilatie
aangenomen.
Een goede luchtverversing isniet alleenvanbelang voor de gezondheid van
de dierenmaar innietmindere matevoor dievan deverzorgers.Vandaar dat
op demeeste bedrijven, ook inhet stookseizoen,meer luchtwordt ververst
dan genoemde10%.
Op devarkensbedrijven, zeker op de fokbedrijven, wordt indewinterbijverwarmd om de stal op temperatuur tehouden. Devoederconversie en daarmede de
groeivan de dierenwordt namelijk ongunstig beïnvloed wanneer de staltemperatuur eenbepaalde grens onderschrijdt. Het temperatuurtrajectvanaf deze
grens tot eenbepaald maximum, isde zgn.behaaglijkheidszone ofcomfortzone van de dieren.
Het zal duidelijk zijn datnaarmate meer wordt geventileerd, de stookkosten
toenemen. Uiteraard zijn energieverliezen niet alleenhet gevolgvanventilatie,maar ookvan transmissie vanwarmte doorwanden,vloer endak.
Om de stookkosten tebeperkenwordenverschillende technische hulpmiddelen
toegepast, zoals verbeterde luchtinlaten,waardoor de invloedvan dewind
geringer wordt, recuperatieve warmtewisselaars, geperforeerde plafonds,centrale afzuiging,mengkleppen en geïnjecteerde luchtinlaten.
De dierenproduceren zelf ookwarmte,waardoor de stookgrens (debuitenluchttemperatuur waarboven niet meerhoeft tewordenbijverwarmd)nietdezelfde is als de gewenste staltemperatuur.

Comfortzone: de temperatuurzone waarbinnen eendier, afhankelijk van
voerniveau enhuisvesting, met eenminimale inspanning zijnwarmteproduktie constant houdt (Sterrenburg envan Ouwerkerk (1986),
IMAG-rapport 79).
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Wanneer de omgevingstemperatuur vanhet dierbeneden de ondergrens van de
comfortzone komt,neemt dewarmteproduktievanhet dier toe.De ondergrens
van de comfortzone valt samenmet dievan de zgn. thermoneutrale zone .De
bovengrens van deze zone ligthoger dan dievan de comfortzone.Wanneer de
omgevingstemperatuur boven dievan de thermoneutrale zone komt,neemt de
warmteproduktie van het dier eveneens toe.
Het zal duidelijk zijn dat als de temperatuur buiten de thermoneutrale zone
komt, devoederconversie ongunstiger wordt (meervoer nodig per geproduceerde kg).Hetbeste isuiteraard om de omgevingstemperatuur binnen de
comfortzone tehouden.Voor de gezondheid vanmens endier ishetverder van
belang dat de temperatuur van deventilatielucht binnen eenbepaalde tijd
niet testerk schommelt.

Nederland telde in 1985 1.426.400fokzeugenenproduceerde dat jaar
18.995.000mestvarkens.
Voor een dergelijk aantal zeugen isvoor debijverwarming zo'n 140 miljoen
3
3
m aardgas per jaar nodig (ongeveer 100m per zeug). Voorhet op tempera3
tuurhoudenvan eenbiggenruimte zijnperjaar ongeveer 50m aardgas nodig.
Eenkraamopfokhokwordt gemiddeld door ietsmeer danvier zeugenper jaar
benut. Het aantalkraamopfokhokkenbedraagt 345.000. Perkraamopfokhok
3
worden ruim 400m aardgas verbruikt,waarvan dehelft voor de opwarming van
de ventilatielucht.
Het aantal mestvarkensplaatsen bedraagt inNederland ongeveer 8.259.000.
3
Voor mestvarkens zijn aanbijverwarming ongeveer 189miljoen m aardgas per
3
jaar nodig (ongeveer 10m per mestvarken). Het energieverbruik permest3
varkensplaats bedraagt 23m aardgas.

Grondbuizensysteem

Inhetbuitenland (Duitsland, Oostenrijk, België,Zweden,Verenigde Staten),
wordenbuizen of slangen indebodem toegepast waar deventilatielucht voor

Thermoneutrale zone: de temperatuurzone waarbinnen een dier, afhankelijk
vanvoerniveau enhuisvesting, zijnwarmteproduktie constant houdt
(Sterrenburg envan Ouwerkerk (1986), IMAG-rapport79).

stallen doorheenwordt geleid om deze door debodemwarmte te laten opwarmen
('s winters) danwel om deze te laten afkoelen door afgifte vanwarmte aan
debodem ('s zomers). Inhet stookseizoen kan zoop energie worden bespaard
en inde zomerperiode de ventilatielucht worden gekoeld. Inde zomer kande
temperatuur beter binnen de comfortzone worden gehouden.
Inhethier beschreven onderzoek is nagegaan of er onder Nederlandse
omstandigheden mogelijkheden zijnvoor deze toepassing,
InNederland was tot dusverre nogweinig onderzoek naar ditprincipeverricht. Weinig was bekend omtrent het temperatuurverloop indebodem gedurendehet jaar opverschillende diepten (tot 2,5 m ) , zowel inhorizontale als
vertikale zin, en de invloedvanhet grondwater op debodemtemperatuur. Ook
moest onderzoek wordenverricht naar de invloed van de lengtevan de grondbuizen op dewarmte-uitwisseling. Ten slotte moest inzichtworden verkregen
inde invloedvan de lengte en doorsnede van debuizen ophet ventilatieniveau, met andere woorden:wat is de luchtweerstand inde grondbuizen?
Nagegaan diende teworden of debesparing opverwarmingskostenen op elektriciteitskosten voor ventilatie door een eventuele verlaging vanhetventilatieniveau inde zomer, opwegen tegen dejaarkostenvan de temakeninvestering.

2 ONDERZOCHTE GRONDBUIZENSYSTEMEN

Op een tweetalvarkensfokbedrijven,waar inhetvoorjaar van 1985 een grondbuizensysteem was aangelegd, t.w. hetVarkensproefbedrijf te Sterksel enhet
Verenigde Molenaarsfokbedrijf teMarkelo, is een onderzoek ingesteld naar de
toepassingsmogelijkheden van dit systeem bij deventilatie van de zeugenstal.
De grondbuizen of -slangen zijnvervaardigd door de Fa.Wavin te Hardenberg.
Ditbedrijf levertbuizenmet drie doorsneden, t.w. 150,200 en 300mm. De
buis met 300mm doorsnede is slechts inbeperkte lengte leverbaar (3,5 en
5,0 m ) , de andere tweebuizen tot lengtenvan 40m.
Debuizen en slangen zijn geribd,waardoor ze flexibel zijn.

Devier grondbuizen ophetVarkensproefbedrijf te Sterksel liggen inhet
openveldbuiten debedrijfsgebouwen. De lengtevan debuizenbedraagt 35ra,
de inwendige doorsnede is 148mm. Debuizen liggen inparenvan twee opverschillende diepte inde grondmet eenverhang naar de stal. Aanhet einde is
elkpaar gekoppeld door een gladde buis met eendoorsnede van 300mm. Aan
dit einde kanhet condenswater wordenweggepompt. De gemiddelde diepte van
het ondiep enhet diep gelegenpaar buizenbedraagt resp. 1,80 en 2,25 m. De
buizen liggen op0,5afstandvan elkaar.
De luchtinlatenvan debuizenbevinden zich ongeveer 0,5 mbovenhet grondoppervlak. Om inregenen tevoorkomen zijn de openingenbenedenwaarts
gericht.
Omdat tijdens eenvooronderzoek bleek dat de luchtaanvoer te geringwas,
zijn twee steunventilatoren met een doorsnede van 30cm inde aanvoerkanalen
aangebracht. De totale luchtopbrengst werdhierdoor verhoogd met ongeveer
600 m 3 /h.
Deventilatielucht komt inde gang de stalbinnen en gaatvervolgens door
een opening indewand inde afdeling met acht zeugenplaatsen. Via eenafzuigkanaal, dat isaangesloten op eencentrale ventilator voor vier afdelingen (32 zeugenplaatsen),wordt de stallucht afgevoerd. Inhet afvoerkanaal
bevindt zich een luchthoeveelheidsregeling diewordt gestuurd opbasis van
de afdelingstemperatuur,waardoor eenklep meer ofminderwordt geopend.
Deproefafdeling is tijdenshetvooronderzoek beter afgedicht tegen luchtlekken.

OphetVerenigde Molenaarsfokbedrijf teMarkelo liggen de grondbuizen onder
de stal, onder demestput. In totaal zijn er tijdens een renovatie van deze
stal 143buizen gelegd.
Debuizen liggen ongeveer 0,5 m uit elkaar. De lengte ervan bedraagt
ca. 20m, de inwendige doorsnede 148mm. De luchtinlaten liggen aande
noordwest-zijde van de stal, ongeveer 0,5 mbovenhet grondoppervlak tegen
debuitenmuur.
Midden onder de stal zijn debuizen op een gemeenschappelijke leiding voor
de afvoervanhet condenswater aangesloten. Deze leiding ligt ongeveer 0,5 m
onder debuizen enheeft eenverhang naar een eindput waar het condenswater
automatisch wordt weggepompt.
Deventilatielucht komt inde gang de stalbinnen.Vanhier gaat de lucht
via een rooster inde gangvloer een luchtkanaal in,dat onder de voergang
van de afdelingen doorloopt. Er zijn in totaal 17afdelingen inde stalmet
elk 16kraamopfokhokken, en éénbiggenopvangruimte.
Deventilatielucht kan inde gangworden opgewarmd metbehulp van straalkappen. In dekraamopfokhokken is indebiggenruimtevloerverwarming aanwezig, diewordt gestookt met twee inserie geplaatste hoogrendement-aardgasketels.
Deventilatoren waarmee de stallucht uit de afdelingenwordt gezogen, hebben
een doorsnedevan 35cm. Indebiggenopvangruimte zijn twee afvoerventilatoren met eendoorsnede van 40 cm.
De gehele stal isaanhetbeginvan de onderzoekperiodebeter afgedichttegen luchtlekken.
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3 PROEFOPZET

In eenvooronderzoek is opbeidebedrijven nagegaan ofverder onderzoek
zonder meer zinhad. Alhoewel aan de systemenhier endaar tekortkomingen
kleefden,bleken zena enige aanpassingenvoldoende perspectief te bieden
voor hetbeoogde onderzoek.
Bij beide proefobjecten zijn 38meetopnemers geplaatst: ophetVarkensproefbedrijf 36 temperatuurmeters en 2luchtsnelheidsmeters, enop het
Verenigde Molenaarsfokbedrijf 34 temperatuurmeters en4 luchtsnelheidsmeters.
Verder zijn ophet laatstebedrijf een tweetal gasmeters en een energiemeter
geplaatst. Met de gasmeters ishet totale aardgasverbruik van de 18afdelingen resp.het aardgasverbruik vandevloerverwarming inde biggenruimtenvan dekraamopfokhokkennagegaan. Hetverschil tussen de meterstanden
leverthet aardgasverbruik van de straalkappen voor debijverwarming van de
ventilatlelucht inde gang.
Uit de aan devloerverwarming afgegeven energie, geregistreerd met deenergiemeter, enhet aardgasverbruik, kanhet gebruiksrendement var.dehoogrendement-ketels wordenberekend. Elkeweekwerden door medewerkers vanhet
bedrijf demeterstanden genoteerd.
Voor de registratie van demetingen is gebruik gemaakt van een Hewlett
Packard microprocessor met datalogger.
Alle kanalenvan de datalogger werden om de 30 seconden gescand. Het gemiddeldevan dewaarnemingen werd omhethalfuurweggeschreven op tape.Van de
tapewerden de gegevens overgezet op deVAX-computer vanhet IMAGvoorverdere verwerking. Uit dehalfuursgemiddelden zijn gemiddelden per dag,per
maand enperjaarberekend. Deze zijnvergelekenmet gegevensvan het
K.N.M.I. teDe Bilt om tekomen totcijfers voor een gemiddeld jaar.
Regelmatig vond controle plaats naar dewerking van de meetapparatuur.

*

e
Debiggenopvangruimte wordt als 18 afdeling geteld.

4 RESULTATEN

4.1 Varkensproefbedrijf Sterksel

Devanbelang zijnde temperaturen: staltemperatuur, aanvoerluchttemperatuur
enbuitenluchttemperatuur, zijn ophetvarkensproefbedrijf te Sterksel over
demaanden augustus 1985 tot enmetjuli 1986 gemeten. Ook zijnbodemtemperatuur-metingen gedaan tussen de diep (gem. 1,80 m)en ondiep (gem. 2,25 m)
gelegen grondbuizen op een afstand van 15mvanaf de luchtinlaat.
Gebleken is dathet grondbuizensysteem een duidelijk nivellerende werking
heeft op de temperatuur van debuitenlucht. Bij de ondiep gelegen grondbuizenwas dat overigens inminder sterke matehet geval danbij de diepgelegenbuizen.
Tochtverschijnselen deden zichnietvoor. Ook een invloedvan dewindrichting op de stalventilatie was nietwaarneembaar.

De grafiekenvan debijlagen 1t/m 4 geven een indrukvan de nivellerende
invloed van de grondbuizen op de temperatuur van deventilatielucht. Hetbetrefthier een tweetal dagenwaarop min ofmeer extreme buitenluchttemperaturenvoorkwamen. De gekozen data zijn 22 februari en 17juni, resp. als
extreem voor dewinter enextreem voor dezomer.
Demeetgegevens van 22 februari zijnweergegeven indebijlagen 1en2.
Demaximale opwarming op 22 februari bedroeg voor de diep gelegen buizen
11,5 Cenvoor de ondiep gelegenbuizen 9,2 Cbij een gemiddeldebuitenluchttemperatuur van -8,3 C.Voor de diep gelegenbuizen is dit eenafwijking van 9,5 %bovenhet daggemiddelde envan 10,8%bovenhet daggemiddeldevan de ondiep gelegenbuizen.
Demeetresultaten van 17juni zijnweergegeven indebijlagen 3en4.
Demaximale afkoeling op 17junibedroeg voor de diep gelegenbuizen 9,5 C
envoor de ondiep gelegenbuizen 6,5 Cbij eengemiddelde buitenluchttemperatuurvan 24 C.Voor de diep gelegenbuizen isdit een afwijking van ruim
9%bovenhet daggemiddelde envanruim 8%bovenhet daggemiddelde vande
ondiep gelegenbuizen.

Inbijlage 7 is eenjaaroverzicht gegevenvoor de diep gelegen grondbuizen.

In dit overzicht zijn eenaantal kengetallen, gemiddelden overhet jaar,
weergegeven.
De luchtweerstand inde diep gelegen grondbuizen is gemiddeld zeer hoog
(136,5 Pa).Dit iseen gevolg van dehoge luchtsnelheid (4,35m/s) in deze
buizen. Demaximum luchtweerstand heeftboven de 200Pa gelegen.
Het aantal uren dat de luchtwerd afgekoeld komt overeenmet ruim vijfmaanden inhet zomerhalfjaar. De gemiddelde afkoeling bedroeg slechts 2,5 C.
Hierbovenbleek reeds,datbij hogere buitenluchttemperaturen het effect
duidelijk groter is.
Het temperatuuruitwisselings-rendement (95%)vanhet systeem is zeer goed te
3
noemen. Dehoeveelheid afkoelingsenergie van 5,24 kWh perm /h lucht per
jaar isaanzienlijk. Het aantaluren dat geenwarmte-uitwisseling heeft
plaatsgevonden (5) isvan geenbetekenis.
Het aantal uren dat de luchtwerd opgewarmd komt ongeveer overeenmet zeven
maanden inhetwinterhalfjaar. De gemiddelde opwarming bedroeg 3,4 C. Zoals
reedshiervoor bleek, isbij extreme temperaturen de opwarming duidelijk
groter.
Uit debijlage blijktverder dat de luchtopbrengst gedurende het jaarbij de
3
diep gelegen grondbuizen gemiddeld 539m /hbedroeg. De gemiddelde luchtaf3
voer uit de afdeling bedroeg 1801m /h.De twee diep gelegenbuizen leverden
dus ongeveer 30%van de luchtafvoer.
3
De 1100m /hwordt aangevoerd door devier grondbuizen samen (vóórhetaanbrengenvan de twee steunventilatoren inde aanvoerkanalen was dit 500
3
m / h ) . Dithoudt indat 61%van de luchtafvoer door de grondbuizen wordtgeleverd en 39%door luchtlekken inde stalkomt.
Dat de lucht uit de grondbuizen inde gangwordt opgewarmd van 10,3 tot 14,4
C is eengevolg vanwarmtetransmissie van de afdeling naar degang.
In de tekening isverder te zien dat de luchtvanhet eindvan de grondbuis
(10,2 C)tot de gang (10,3 C)met0,1°Cwordt opgewarmd. Al kan dit
verschil wel een afrondingsverschil zijn,vermeld moet worden dat is
gebleken dat de temperatuur over dit traject inde zomer opliep en inde
winter afnam. Dit ismogelijk een gevolgvan transmissie vanwarmte onder de
stalnaar deverticale stijgbuis,maarvermoedelijk eerder de invloed van de
buitenluchttemperatuur op de ongeïsoleerde buis.

12

Inbijlage 8iseenjaaroverzicht gegevenvoor de ondiep gelegen grondbuizen.
Bij de ondiep gelegen grondbuizen isde gemiddelde luchtweerstand nog hoger
(148 Pa).Dit is een gevolg van dehogere luchtsnelheid (4,53m/s) inde
buizen.
Door de minder diepe liggingvan debuizen ishet koeleffect hier geringer
(gem. afkoeling 1,8 C ) .Het aantal uren dat de luchtwerd gekoeld is iets
hoger danbij de diep gelegenbuizen. Door dehogere luchtsnelheid ishet
temperatuuruitwisselings-rendement (85%) ietskleiner.
3
Dehoeveelheid afkoelingsenergie van4,74 kWh perm lucht perjaar isvrij
aanzienlijk. Het aantal uren dat geenuitwisseling heeft plaatsgevonden is
12, hetgeen teverwaarlozen is.
Het aantal uren dat de luchtwerd opgewarmd bedraagt 4.651. De gemiddelde
opwarming (2,7 C)was iets geringer danbij de diep gelegen grondbuizen.
Dithoudt indat denivellerende invloed op debuitenluchttemperatuur bij de
diep gelegenbuizenminder isdanbij de ondiep gelegenbuizen.
De luchtopbrengst bij de twee ondiep gelegenbuizenbedroeg gemiddeld 561
3
m /h,ruim 31%van de luchtafvoer.

Het grondbuizensysteem heeft eenbesparing gegevenvan ruim 60%op deenergiekosten verband houdend met deventilatie.
Het extra elektriciteitsverbruik voor de twee steunventilatoren bedroeg 8760
h/a x 0,2 kWx 0,2 gld./kWh= 350gld. perjaar.
Voor zowel de diep als de ondiep gelegenbuizen ligthet keerpunt van
opwarming enafkoeling tussen de 8en 9 Cbuitenluchttemperatuur.
Om de luchtvorstvrij inde gang of afdeling te latenkomen, is een
temperatuuruitwisselings-rendementvanminimaal 85%nodig. Eenhoog temperatuuruitwisselings-rendement is óókvoorwaarde om al te grote temperatuurschommelingen inde aanvoerlucht tevoorkomen.

4.2 Verenigde Molenaarsfokbedrijf teMarkelo

Devanbelang zijnde temperaturen: staltemperatuur, aanvoerluchttemperatuur
enbuitenluchttemperatuur, zijn ophetVerenigd Molenaarsfokbedrijfte
Markelo over demaanden november 1985 tot enmet oktober 1986 gemeten. Ook
zijn temperaturen op 7mvanaf de inlaatvan de grondbuizen en temperaturen
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indebodem aan denoordwestzijdevan de stal op 1mvan de buitenmuur
gemeten. De laatstevondenplaats o p l ;1,5 ;2 e n 2 , 5 m diepte.
Gebleken is dathet grondbuizensysteem een duidelijk nivellerende werking
heeft op de temperatuur van debuitenlucht. Tochtverschijnselendedenzich
nietvoor.
Wanneer de luchttemperatuur bij deuitgang van debuizenboven 16 Ckwam
(juni, juli, augustus), liep de staltemperatuur op totboven 24 C. De
luchtverversing werd dan te gering (tehoge weerstand inde grondbuizen)om
voldoende vocht af tevoeren.

De grafiekenvan debijlagen 5en 6geven een indrukvan de nivellerende
invloedvan de grondbuizen op de temperatuur van deventilatielucht. Het
betreft hier een tweetal dagenwaarop min ofmeer extreme buitenluchttemperaturenvoorkwamen. De gekozen data zijn 22 februari en 17juli, resp. als
extreem voor dewinter en extreem voor dezomer.
Demaximale opwarming op 22 februaribedroeg 10,7 Cbij een gemiddelde
buitenluchttemperatuur van - 8 , 2 C.Debuitenluchttemperatuur zal zeker
lager zijn geweest omdat gemeten is inde luchtaanvoer van debuis (geen
invloedvanstralingsverliezen).
Demaximale afkoeling op 17julibedroeg 7,8 Cbij eengemiddeldebuitenluchttemperatuur van 26,8 C. Inwerkelijkheid zal de buitenluchttemperatuur
hoger zijn geweest (geen invloedvan straling inde luchtaanvoer van de
buis); eenmomentane waarneming op eenwillekeurige dag gafbij direkte
zonnestraling eenverschil van 5graden te zienwanneer wel enniet inde
schaduwwerd gemeten.

Inbijlage 9 is eenjaaroverzicht gegevenvan deverkregen resultaten. In
dit overzicht zijn enige kengetallen, gemiddelden overhet jaar,
weergegeven.
De gemiddelde luchtsnelheid endaarmee de luchtweerstand inde grondbuizen
(34,2 Pa)valt nogal mee.Hierbij moetwordenbedacht dat tijdens de zomermaanden de gangdeuren open zijn geweestwaardoor de luchtsnelheid en daarmee
de tegendruk inde grondbuizen toen aanzienlijker kleiner waren. Deweerstand indebuizen op dagenwaarop de deuren geslotenwaren,was gemiddeld
vrijwel 100 Pabij een luchtsnelheid van ruim 4m/s (bij geopende deuren
resp. 10 Pa en ruim 1m / s ) .

Ik

Het aantal uren dat de lucht werd afgekoeld, komtvrijwel overeenmet drie
zomermaanden. De gemiddelde afkoeling bedroeg slechts 1,4 Cals gevolg van
dehoge omslagtemperatuur (16-17 C ) .Hiervoor (bijlage 6) isalvermeld dat
bij hogere buitenluchttemperaturen het koeleffect groter is.
3
Dehoeveelheid afkoelingsenergie van 0,87 kWh per jaar per m luchtper uur
isvrij klein.Het aantal uren dat er geenwarmte-uitwisseling plaats had
(1) isvan geenbetekenis.
Het aantal uren dat debuitenlucht werd opgewarmd, komt overeenmet ongeveer
9 maanden. De gemiddelde opwarming bedroeg 3,8 C. Zoals reeds eerdervermeld, isbij extreem lage temperaturen de opwarming relatief hoog door het
hoge temperatuuruitwisselings-rendement (89%)vanhet systeem.
Uitbijlage 9blijkt verder dat de gemiddelde luchtopbrengst per afdeling
3
gedurende het jaar slechts 1183m /hbedroeg. Dit is een gevolgvan de
geringe zomerventilatie door debuizen. De gemiddelde luchtafvoer bedroeg
3
2004m /h.De acht grondbuizen per afdeling leverden dus ongeveer 60%vande
luchtafvoer. Alhoewel de afdelingen redelijk zijn afgedicht,moet toch
worden aangenomen dat 15à 25%van de afvoerlucht binnenkomt door luchtlekken.
Dat de lucht inde gangvanuit de grondbuizenwerd opgewarmd van 11,4 tot
13,8 C iseen gevolgvanwarmtetransmissievan de afdeling naar de gang.

Het grondbuizensysteem heeft eenbesparing van 60%op de energiekosten
verbandhoudend met deventilatie gegeven.
Uit demetingen vanhet energieverbruik voor verwarming blijkt dat aan
3
3
aardgas in totaal 39.688m of 138m per kraamopfokhok isverbruikt. Voor
3
vloerverwarming werd aan energie verbruikt 31.179 m aardgas of 108m per
kraamopfokhok per jaar.Voor voorverwarming van de aanvoerlucht inde stal3
gang isdus 138 -108= 30m aardgas perkraamopfokhok per jaarverbruikt.
Omdat hethier open gasbranders (gaskappen)betreft ishet rendement 100%op
bovenwaarde geweest.
De energie-afgifte aanhetwater van devloerverwarming bedroeg 212.837 kWh
3
per jaar. Dit komt overeenmet 21.767 m aardgas (*) opbovenwaarde of
3
24.209 m aardgas op onderwaarde. De gemiddelde opwarming vanhetwater in
eenvorstperiode bedroeg 23 C en ineenwarme zomerperiode 10 C. Dedoorstroming bedroeg gemiddeld overhethele jaar 1.366 l/h.
Op bovenwaarde washet ketelrendement overhethele jaar gemiddeld 70%enop
onderwaarde78%.

3

3
Vergelijking methet gemiddelde verbruik inNederland van 410m aardgas per
kraamopfokhok laat zien dathier slechts 34%van dit gemiddelde isverbruikt. Deze lageverwarmingskosten zijn te danken aanhet grondbuizensy3
steem (120m minder aardgas), het goed afdichtenvan de stal, de isolatie
van de stal ende toepassing van eenhoogrendement-verwarmingsketel voor de
vloerverwarming (rendement 78%i.p.v.60%).
Ophet proefobject isvoor de opwarmingvan deventilatielucht aan energie
nodig geweest 120 (warmteterugwinning) + 30 (bijverwarming)=*150m aard-

3

gaseenheden.
Op de overige praktijkbedrijven wordt bij eenketelrendement van 60%123m
nettoverbruikt. Ditkan inhouden dat op andere praktijkbedrijvenminder
wordt geventileerd of dat deverhouding vanhet energieverbruik tussenopwarmingvanventilatielucht envloerverwarming 65 :35bedraagt inplaats
van 50 :50.
Uitgaande van deveronderstelling dat inNederland op varkensfokbedrijven
3
50% (205m aardgas per kraamopfokhok)vanhet energieverbruik voor de
vloerverwarming van debiggenruimtewordt gebruikt,wordthierperkraamopfokhok 53%gebruikt vanhet gemiddelde. Omgerekend naar het netto verbruik
indevloerverwarming bij eenketelrendement van 60%op de overige praktijk3

bedrijven komt ditneer op 0,60 x 205- 123m aardgas.

Ophet proefobject isbij eenketelrendement van 78%het nettoverbruik 0,78
3
x 108- 84,2m aardgas per kraamopfokhok. Dit is 68%vanhet gemiddelde in
Nederland.

3
* l m aardgas heeft een energie-inhoudvan 35,2HJ of 8408,9 kcal
opbovenwaarde en 31,65MJ of 7560,8kcal op onderwaarde.

3
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ECONOMISCH PERSPECTIEF

5.1 Proefobject grondbuizen inhet openveld te Sterksel

Het totaal aanbespaarde energiebedraagt voor de diep gelegen grondbuizen
3
3
500m /hx 5,62 kWh/m perjaar - 2.810 kWh per jaar, envoor de ondiepge3
3
legen grondbuizen 510m /hx 4,44 kWh/m per jaar- 2.264kWh per jaar.
In totaal werd door devier grondbuizen 5.074kWh aan opwarmingsenergiegeleverd.
Bij eenketelrendement van 60% (bij een traditionele verwarmingsketel isdit
ongeveer 10%minder (onderzoek uit 1985)enbij eenhoogrendementsketèl 10%
3
meer) en een aardgasprijsvan 0,60 gld./m is debesparing op energie 962m
aardgas of 577 gld. per jaar. Dit komtneer op 72gld. per kraamopfokhok.
Het extra elektriciteitsverbruik voor de twee steunventilatoren bedraagt
8.760h/a x 0,2 kW x 0,2 gld./kWh- 350 gld. perjaar.
Het totaal aanafkoelingsenergie bedraagt voor de diep gelegen grondbuizen
3
3
590m /hx 5,24 kWh/m perjaar - 3.092kWhper jaar, envoor de ondiepge•*

3

legen grondbuizen 620m /hx 4,74 kWh/m perjaar - 2.932kWhperjaar.
Devier grondbuizen leverden in totaal 6.024kWh aan afkoelingsenergie.Aangezien erbij varkensstallen traditioneel zelden ofnooit geforceerde
koelingwordt toegepast, isdewaardehiervanmoeilijk ingelduit te
drukken.

3
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De investeringen dievoor dit systeem moetenworden gedaan zijn:

4 buizenvan 35m lengte à 8,33 gld. perm

1200 gld.

graafwerkzaamheden: sleufvan 35m lang, 2,6 m breed
1200 gld.

en 2,5 m diep

300 gld.

pomp voor hetverpompenvan condenswater
beter afdichtenvan de afdeling tegen luchtlekken

100 gld.

twee steunventilatoren

400 gld.
3200 gld.

Inmindering tebrengenbouwkosten:
600 gld.

geen winddrukkappen
minder verwarmingselementen

300 gld.
900 gld.
2300 gld.

Totaal

Investering per kraamopfokhok

288 gld.

Terugverdienperiode

**&**&**&&*

ft****£ic1c**&**&***&&rk****X

2300/227 - 10,1 jaar

ft

ft***

ft&*ft*iïü&**Xft-X&-k-k-£-k-k-k-%-k-k-£-k-k-k-k-kX-k'k'k-&'k

Vermeld moetworden datbijbovenstaande berekening geen rekening is
gehoudenmet Energietoeslag (10%)enKleinschaligheidstoeslag (max.
6%).

* Thanswordengrondbuizen geleverd à ± 4 , 0 0 gld. per m (excl. B.T.W.).
** geschat bedrag

5.2 Proefobject grondbuizen onder de stal teMarkelo

De gehele stalbestaat uit 17afdelingen met elk 16kraamopfokhokken, enéén
blggenopvangruimte. Onderstaande berekening is gemaakt voor één afdeling.
Voor de stal als totaalmaghet resultaat met 18worden vermenigvuldigd.
Het totaal aanbespaarde energie per afdelingbedraagt:
3
3
1.300 m /h x 7,78 kWh/m per jaar •=10.114kWh perjaar. In totaalwerd door
de 143 grondbuizen 180.788 kWh aan opwarmingsenergie geleverd. Bij een
3
ketelrendement van 80% isdebesparing op aardgas 1.487 m perjaar peraf3
deling of 93m per kraamopfokhok. Bij een aardgasprijsvan 0,60 gld./m
bedraagt de energiebesparing 892 gld.per afdeling of 56 gld.per kraamopfokhok.
Bij eenketelrendement van 60% (bij een traditionele verwarmingsketel isdit
ongeveer 10%minder (onderzoek uit 1985)enbij eenhoogrendementsketel 10
3
tot 20%meer)en eenaardgasprijs van 0,60 gld./m ,is debesparing opener3
gie 35.449 m aardgas of 21.269 gld.per jaar. Ditkomtneer op ongeveer 74
gld. per kraamopfokhok of 1184gld./per afdeling.
3
De afkoelingsenergie per m ventilatielucht is 0,87 kWh per jaar. Het
geringe aantal uren dat deventilatielucht wordt afgekoeld ende geringe
afkoelingsenergie zijn een gevolgvandehogemesttemperatuur inde zomer
(tot 18 C ) .Hierdoor ligt de omslagtemperatuur van opwarmennaar afkoelen
relatiefhoog (16-17°C).
Wanneer debuitenlucht inde grondbuizen totboven 14 Cwordt opgewarmd,
treden er problemen op.Omdat deventilatoren van de afdelingenwaar meer
wordt geventileerd (afdelingen met grotebiggen) de langzamer draaiendeventilatoren inde afdelingen metjongebiggen tot stilstand brengen, loopt in
de laatste de temperatuur tehoog op.Door dehoge weerstand in de grondbuizenwordt dan debuitenlucht door de afvoerventilatiekoker inde afdeling
gezogen. Het is echter niet uitgesloten dat ditmede een gevolg isvan een
slechtewerking van de computerbesturing.
Het totaal aanafkoelingsenergie bedroegvoor de onderzochte afdeling 800
3
3
m /hx 0,87 kWh/m per jaar=>696kWh per jaar; voor de totale stalkomt dit
neer op 12.528 kWh perjaar.Aangezien erbijvarkensstallen traditioneel
zelden ofnooit geforceerde koeling wordt toegepast, isdewaarde hiervan
moeilijk ingeld uit te drukken.

3
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Inhet "Handboekvoor deVarkenshouderij 1985"wordt vermeld dat 14%van de
biggen doodgaan. Bij eenproduktie van 18biggenper zeug per jaar komt dit
neer op 2,5 biggenper zeug per jaar. Uitgaande van deveronderstelling dat
als gevolgvan eenbetere klimaatregeling met het grondbuizensysteem éénbig
meer in levenkanblijven, is er eenmeeropbrengst van 130 gld.minus 65
gld.voerkosten, dat is 65 gld. per zeug of4,1x 65 gld. - 266,50 gld. per
kraamopfokhokperjaar.
De kostenvoor ziektebestrijding bedragen ongeveer 70 gld. per zeug per
jaar. Wanneer ervanwordt uitgegaan dat deze door toepassing vanhet grondbuizensysteem met 2%verminderen, danbetekent dit eenbesparing van 4,1 x
1,4 = 5,74 gld. per kraamopfokhok perjaar.
Omdat de temperatuur inde stal door de toepassing vanhet grondbuizensysteem beterbinnen de comfortzonekanworden gehouden, is eendaling van
devoerkosten teverwachten. Stelt men die op 5%, danhoudt dit eenbesparing invan 75 gld. per zeug of4,1 x 75 gld. = 308 gld. per kraamopfokhok perjaar.
Sommeert menbovenstaande bedragen, dankomtmen tot eenbesparing van
580 gld. per kraamopfokhok enper afdelingvan 16kraamopfokhokken tot een
besparing van 9.280gld. perjaar.
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De investeringen dievoor dit systeem moetenworden gedaan zijn:

143buizenvan 20m lengte à 8,33 gld. perm

33000 gld.

extra graafwerkzaamheden (renovatie)

5000gld.

pomp voor hetverpompen van condenswater

300gld.

beter afdichtenvan de afdelingen tegen luchtlekken

2000 gld.
40300 gld.

Inmindering tebrengenbouwkosten:
geenwinddrukkappen
minder verwarmingselementen

14300 gld.
3700 gld.

18000 pld.

Totaal

22300 gld.

Investering per afdeling 8/143 x 22300

1248 gld.

Investering per kraamopfokhok
Terugverdienperiode

78 gld.
1248/862

****************************************************************************

Bijbovenstaande berekening is geen rekening gehoudenmet Energietoeslag
(10%)enKleinschaligheidstoeslag (max.6%).

* geschat bedrag
**Wanneer sprake isvan een lagerketelrendement,b.v. 60%,dan isde
terugverdienperiode ietskorter.

1,4jaar
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5.3 Kosten/baten-vergelijking grondbuizensysteemversus traditionele verwarmingvan een fokzeugenstal

Uitgangspunten:
60kraamopfokhokken (246 fokzeugen)
lengte grondbuis

20 m

doorsnede grondbuis

150 mm

minimale ventilatiehoeveelheid

100 m3/hper

aardgasprijs

46,2ct/m

ketelrendement

70 %

stookgrens

16 °C

Energietoeslag 10%enKleinschaligheidstoeslag lag
6%.6%.
3
3

aardgasverbruik bij eenventilatie van 100m /h

kraamopfokhok

3

m /h

19, .159m3/a

aardgasverbruik voorbiggenruimteverwarming

12 .300m3/a

Totaal

31 .459m3/a

Investeringen grondbuizensysteem:
grondbuizen 60x 1,57 x 20x 5,5

10.362 gld.

condensafvoerleiding met pomp

12.500 gld.

grondwerkzaamheden

10.000 gld.

diversen

3.000gld.
35.862 gld.

bijverwarming

3.000gld.
38.862 gld.

minus 16% (premie en toeslagen)
Totaal

6.218 gld.
32.462 gld.
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Investering traditionele verwarming:
winddrukkappen

8.000gld.

verwarmingsinstallatie

12.000 eld.

Totaal

20.000 gld.

Jaarkosten:

grondbuizensysteem

traditionele verwarming

Vaste kosten
11% van 32.644 gld.

3.591 gld.

18% van 20.000 gld. 3.600gld.

Variabele kosten

aardgasverbruik 19.964m
Totaal

9.223 gld.

31.459

12.814 gld

14.543 gld.
18.143 gld.

Jaarlijks financieel voordeel grondbuizensysteem:
18.143 -12.814= 5.329gld.
Terugverdienperiode vanhet grondbuizensysteem bij dehuidige aardgasprijs
3
van46,2 ct/m :
32.644
,..
= 6 , 1 jaar
14.534 -9.223
(Bij gebruikmaking van grondbuizen met eendoorsnede van 200mm ishet
resultaat vrijwel gelijk).
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5.4 Kosten/baten-vergelijking grondbuizensysteemversus traditionele verwarmingvaneen mestvarkensstal

Uitgangspunten:
480 mestvarkensplaatsen
lengte grondbuis
doorsnede grondbuis
minimale ventilatiehoeveelheid

20
150
50

m
mm
m /h

3

aardgasprijs

46,2 ct/m

ketelrendement

70

stookgrens

10

3

%
C

Energietoeslag 10%enKleinschaligheidstoeslag 6%
3
aardgasverbruik bij eenventilatie van 50m /h
33.434m /a

3

Investeringen grondbuizensysteem:
grondbuizen 480x 0,79 x 20x 5,5
condensafvoerleiding metpomp
grondwerkzaamheden
diversen

41.712 gld.
12.500 gld.
10.000 gld.
3.000gld.
67.212 gld.

bijverwarming

3.000 gld.
70.212 gld.

minus 16% (premie en toeslagen)
Totaal

11.234 gld.
58.978 gld.

2h
Investering traditionele verwarming:
8.000gld.

winddrukkappen
verwarmingsinstallâtie

12.000 gld.

Totaal

20.000 gld.

Jaarkosten:

traditionele verwarming

grondbuizensysteem

Vaste kosten
11% van 58.978 gld.

6.488gld.

18%van 20.000 gld.

3.600gld.

Variabele kostenper jaar
aardgasverbruik 13.374m
Totaal

3
6.179 gld.

33.434m

12.667 gld.

15.447 gld.
19.047 gld.

Jaarlijks financieel voordeel grondbuizensysteem:
19.047 -12.667 = 6.380gld.
Terugverdienperiode vanhet grondbuizensysteem bij dehuidige aardgasprijs
van46,2 ct/m3:

58.978

, ..
=6,4jaar

15.447-6.179 (Bij gebruikmaking van grondbuizenmet eendoorsnede van 200mm ishet
resultaatvrijwel gelijk).
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6. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

-Toepassing vanhet grondbuizensysteem geeft eenbesparing opverwarmings3
kosten. Uitgaande van een gemiddeld energieverbruik van 100m aardgas per
fokzeug, waarvan,naar uitberekeningen blijkt, ca. 50 %wordt gebruikt
voor het op temperatuur houdenvan debiggenruimte en de restvooropwarming van deventilatielucht, ishet aardgasverbruik voor de opwarming
3
van deventilatielucht perkraamopfokhok 4,1 x 50= 205m perjaar.
-Het aantal grondbuizen datmoetworden gelegd isafhankelijk vandebuisdiame.ter.Zo isbij eenbuisdoorsnede van 150mm 1,57 buis per kraamopfokhok en 0,79 buis per mestvarkensplaats benodigd; bij eenbuisdoorsnede van
200mm 0,88 buis per kraamopfokhok en0,44 buis per mestvarkensplaats.
-De lengtevan de grondbuizen isafhankelijk van de doorsnede (de luchtsnelheid), de luchtweerstand enhet temperatuuruitwisselings-rendement.
-De diepteligging van grondbuizenmoet ongeveer 2tot 2,5 m bedragen.Naarmate debuizen dieper liggen, isdenivellerende invloed ervan op debuitenluchttemperatuur groter.
-Bij een goed aangelegd grondbuizensysteem en een goed tegen luchtlekken
afgedichte stalkan eenbesparing wordenverkregenvan 60 %op kostenvoor
opwarming van debuitenlucht voordat deze de afdeling ingaat.
3
-Bij dehuidige aardgasprijs (46,2 ct./m )isde terugverdientijdvan een
grondbuizensysteem ongeveer 6jaar, zowelvoor fokzeugen- alsvoormestvarkensstallen.
-De nivellerende werkingvan de grondbuizen op debinnenkomende luchttemperatuur zal,doorhetvoorkómenvan tocht,de gezondheid (ook minder
stress)van dedieren ten goedekomen.
-Door de toepassing van de grondbuizenwordt de comfortzone van de dieren
beter gehandhaafd, waardoor devoederconversie en daarmee de produktie
worden verbeterd.
-Door de nivellerende invloed op de temperatuur van deventilatielucht door
het grondbuizensysteem kan indewintermeer danminimaal (b.v. 100m /h
3
i.p.v. 25m /h)worden geventileerd, terwijl inde zomer demaximumventi3
3
latie lager (b.v. 200m /h i.p.v. 250m /h)kan zijn dan zonder toepassing
van grondbuizen. Bij een goed aangelegde installatie kan danwordenvolstaanmet kleinere ventilatoren endus een lager elektriciteitsverbruik.
Door de opwarming van de stallucht maakthet grondbuizenssyteem bijmest3
varkens 'swinters eenventilatieniveauvanmax. 50m /h mogelijk.

3
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Er zijn aanwijzingendat een lagerventilatieniveau inde zomer leidt tot
een lagere geur- enammoniakemissie.
Door dekoelende werking van de grondbuizen inwarme perioden is de kans
op doodliggen vanbiggen door de zeugen geringer.
Gebleken is dat eenhoogrendement-verwarmingsketel een rendementheeft van
70 %opbovenwaarde en 78 %op onderwaarde,hetgeen 20 tot 30%hoger is
danbij denogveel gebruikte traditionele verwarmingsketels.
De stal moet goed zijn afgedicht.Wanneer luchtlekken inde stalvoorkomen, zal de lucht uit de grondbuizen 'swinters wordenvermengd met de
koudere buitenlucht, ook al ishetventilatieniveau laag.'s Zomers,bij
eenhoog ventilatieniveau, zal luchtlekkage aanleiding geven tot eenhoge
mengluchttemperatuur,waardoor hetventilatieniveau nogverder moet worden
verhoogd. De luchtweerstand indebuizenneemthierdoor toe,waardoor nog
meer lekluchtwordt aangezogen.
Buitenhetbedrijfsgebouwmoet ruimte aanwezig zijn om de grondbuizen te
kunnen leggen.
Ten opzichtevan de traditionele stalverwarmingvergthet grondbuizensysteem een extra investering. Behalve de grondbuizen moet een voorziening
worden getroffenvoor de afvoervan condenswater (putjemet afvoerpomp).
Daarentegen kan de investering voor bijverwarming geringer zijn envervalt
de investering voorvoorzieningen omwindinvloeden uit te schakelen (winddrukkappen e.d.).
De gebruikelijk toegepaste geribde grondbuizenwordenniet gegarandeerd op
waterdichtheid.
Gladde kunststof buizenwordenwel gegarandeerd opwaterdichtheid. Deze
zijn inmeerdere diameters (vanaf 160 en oplopend met ongeveer 50mm tot
630mm) en lengten (5en 10m) leverbaar. De prijs is ongeveer tweemaal zo
hoog als dievan de geribdebuizen,het temperatuuruitwisselings-rendement
isnagenoeg gelijk. De luchtweerstand indebuis is lager alhoewel veelal
haakse bochten zullenworden toegepast.
Ommet traditionele stalventilatoren tekunnenvolstaan, mag de luchtweerstand inde grondbuizen nietboven de 30Pauitkomen.
Voor een goed effect moethet temperatuuruitwisselings-rendement van de
grondbuizen tenminste 70 %zijn.
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Tevens blijkt dat de investering voorbeide verschillende buisdiameters
gelijk is.De grotere diameter (200mm) zal overhet algemeenbeter passen
bij debreedte van de afdeling.
De luchtsnelheid indebuizenmag zonder toepassing van een steunventilatorniethoger zijn dan 2m/s.Bij toepassing van een steunventilator met
eengelijke capaciteit als de afvoerventilator mag de luchtsnelheid niet
hoger zijn dan 3m/s.Alleenbij toepassingvan speciale ventilatoren
(duurder inaanschaf enmeer vermogenvragend) zijnhogere luchtsnelheden
toegestaan. Door deverhoogde investering enelektriciteitsverbruik verdient een steunventilator geen aanbeveling.
Van een invloedvanhet grondwater op de temperatuuruitwisseling is niets
gebleken.Vermoedelijk isde stroming vanhet grondwater inhorizontale en
verticale richting daarvoor te gering.
De grondbuizen moeten geleidelijk naar de condensput aflopen. Ermag geen
doorbuiging voorkomen anders isdekans opverstopping door condenswater
of stofgroot.
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l i j lage 1 Temperatuurmetingen op 22 f e b r u a r i 1986 b i j de diep (gem. 2,25 m)
gelegen grondbuizen op h e t Varkensproefbedrijf t e S t e r k s e l .
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B i j l a g e 2 Temperatuurmetingen op 22 f e b r u a r i 1986 b i j de ondiep (gem. 1,80
m) gelegen grondbuizen op h e t Varkensproefbedrijf t e S t e r k s e l .

temp.(°C)
28

24 -

j l \

20 -

16

12 -

8-

4-

T

1

I

* T — T " T " i ^ — r

-4

-8 -

-12

-i

0

2

1

4

1

6

1

8

1

1

10 12 14

1

1

1

1

1—

16 18 20 22 24
uur

temp.afwijking +of - 0,5graden
• • • • • • • • • • • • staltemp.
buitentemp
„ _ _ _ „ „ _ temp.eind vandegrondbuisindegang
temp.ingrondbuis op 7m

30

Sijlage 3 Temperatuurmetingen op 17 j u n i 1986 b i j de diep (gem. 2,25 m)
gelegen grondbuizen op h e t Varkensproefbedrijf t e S t e r k s e l .
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Jij lage 4 Temperatuurmetingen op 17 j u n i 1986 b i j de ondiep (gem. 1,80 m)
gelegen grondbuizen op h e t Varkensproefbedrijf t e S t e r k s e l .
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bijlage 5 Temperatuurmetingen op 22 februari 1986bij de grondbuizen ophet
Verenigde MolenaarsfokbedrijfteMarkelo.
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5 i j l a g e 6 Teraperatuurmetingen op 17 j u l i 1986 b i j de grondbuizen op h e t
Verenigde Molenaarsfokbedrijf t e Markelo.
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îijlage 7 Jaaroverzicht vanderesultaten bij dediep (2,25 m)gelegen
grondbuizen ophetVarkensproefbedrijf teSterksel (aug.'85
aug '86; totaal aantal uren: 8760).

136 5Pa

Gem. luchtweerstand indebuizen

4 35m/s

Gem. luchtsnelheid indebuizen

3983

Aantal uren datdelucht isafgekoeld
Gem. afkoeling

2 5°C

Temperatuuruitwisselings-coefficient
3
Afkoelingsenergie perm lucht perjaar

0 95

Aantal uren datgeen opwarming ofafkoeling

5

5 24kWh

heeft plaatsgehad
Aantal uren datdelucht isopgewarmd

4772

Gem. opwarming

3,4°C

Temperatuuruitwisselings-coefficient
3
Opwarmingsenergieperm luchtperjaar

0,95

m~3/hI
1801
22•
stal

5,62kWh

U00 m-3/h
539 m"3/h

14.4
gang

9.3
10.3
I I
I
777777/777777777/77:

[7777777777777777777777777777777777777777777]
9.7 0,5 m
9.6 1,0m
9.6 1.5m
9.7 2.0m

10.2

20m 15m
9.8

10m
9.3
10 2.5m

ucht wordr droger

I
I
I
I

i7
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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Bijlage8 Jaaroverzichtvanderesultatenbijdeondiepgelegengrondbuizen
ophetVarkensproefbedrijfteSterksel (aug. '85-aug. '86;totaalaantaluren:8760).

148 0Pa

Gem.luchtweerstandindebuizen

4 53 m/s

Gem.luchtsnelheidindebuizen

4097

Aantalurendatdeluchtisafgekoeld

1 8°C

Gem.afkoeling
Temperatuuruitwisselings-coefficient
3
Afkoelingsenergieperm luchtperjaar

0 85
4 74 kWh
12

Aantalurendatgeenopwarmingofafkoelingheeft
plaatsgehad

4651

Aantalurendatdeluchtisopgewarmd
Gem.opwarming

2,7°C

Temperatuuruitwisselings-coefficient
3
Opwarmingsenergieperm luchtperjaar

0,96

m"3/hI
1801
22
stal

4,44kWh

1100 m-3/h
561 m"3/h

14.4
gang

9.2"
10.1

777777/777777777/771 i7777777777777777777777777777777777777777777
i
i
i
i
i
i
i
i
10.1

9.7 0,5m
9.6 1,0m
9.5 1.5 m
20m

15m

10m

977
10 2.0m
10.I 2.5 m

luchtwordtdroger

7
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Sijlage 9 Jaaroverzicht van de resultaten bij de grondbuizen ophetVerenigdeMolenaarsfokbedrijf teMarkelo.
(nov. '85 -nov. '86;totaal aantal uren: 8760). Het betreft hier
één afdeling.

Gem. luchtweerstand inde buizen

34,2 Pa

Gem. luchtsnelheid inde buizen

2,39 m/s

Aantal uren dat de lucht is afgekoeld

2040

Gem. afkoeling

1,4 °C

Temperatuuruitwisselings-coefficient
3
Afkoelingsenergie per m lucht per jaar

0,61

Aantal uren dat geen opwarming of afkoeling

1

0,87 kWh

heeft plaatsgehad
Aantal uren dat de lucht is opgewarmd

6719

Gem. opwarming

3 8 °C

Temperatuuruitwisselings-coefficient
3
Opwarmingsenergie per m lucht perjaar

0 89

I
I

7 78kWh

2004 m-3/h
21.8 22 21.4 22
1183m-3/hI
11.4

8.8

lllllllllll
I
I

bovenste mestput
15.2

I

onderste mestput

I
I

10.8 I

10.5 I

10.4 I

10.4

I
I

(mest)
12.9

10.7 I

13.3

10.3

10.4
I I
I I
I I
condens
5537 kg water
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iijlage10 Benaderingvandeweerstand ingrondbuizen.

V (m/s)X Dh(m)
Reynoldsgetal »
1,4X10E-5(m"2/s)
V-gemiddeldeluchtsnelheid inm/s.
Dh=hydraulischedoorsnede(vooreenbuisdedoorsnede)

Bochtlengtebijeenhoekvan90gradenLb= 0,5XPIXR
PI=3,1416
R=straalvandebochtdiedegrondbuismaakt inm.
druktoenamePk=((-.100815X (EXP(-.783552*(R/D))))+(-.53894E-03 X
(EXP(-.312541E-02X(R/D))))+(.2211*(EXP(-.841076E-01
X (R/D)))))
Pk=druktoenameinbochteninPascal
D»diametervandegrondbuis inmeters.
EXP=deemacht
Indiendehoekgroterisdan90gradendangeldt;
druktoename

Ph=1,4X((H/90-1)XPk)
H=dewerkelijkehoek

Pb=ABX(Lb/D)XPk(ofPh)X0,5 XDlXV"2
IndienhetReynoldsgetalkleiner isdan 2300danisLl=0,2X64/Re
IndienhetReynoldsgetal ligttussen2300en10000danisLI=0,056
IndienhetReynoldsgetal ligttussen 10000en100000danisLl=0,050
IndienhetReynoldsgetal groterisdan100000danisLI=0,048
Dedruktoename ineenrechtebuisis:
Pr-L1*((L-(ABXLb))/D)X0,5XDlXV"2
Pr*weerstand ineenrechtebuisinPascal
LI»weerstandsfactor
L*lengtevandegrondbuisinm.
AB»aantalbochtendiewordengemaakt.
D«doorsnedegrondbuis inm.
Lb«lengtevandebochtinm
Dl-dichtheid vandeluchtinkg/m"3.
V-luchtsnelheid inm/s
Ptotaal=Pb+Pr
Detotaledruktoename isdesomvanbeide (zoweldebocht(en)alshet
rechtestuk.

