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Voorwoord
U heeft nu een exemplaar voor U liggen van een rapport met
daarin een onderzoek naar verschillende manieren van het
ontsmetten van substraatbedden m.b.v. stoom. Deze substraat
bedden worden als teeltmedium gebruikt in de glastuinbouw.
Dit onderzoek is gedaan in het kader van mijn afstudeerop
dracht voor de Hogeschool Rotterdam & Omstreken (HR&O), afde
ling HTO. Hier hoop ik binnenkort de studie Werktuigbouwkunde,
met als afstudeerrichting Produktietechniek te voltooien.
Hierbij wil ik iedereen op het Proefstation voor Tuinbouw
onder Glas te Naaldwijk bedanken die mij op de één of andere
manier heeft bijgestaan bij het voltooien van mijn opdracht.
In het bijzonder doel ik hiermee op mijn begeleider, de heer
F. Koning en het afdelingshoofd van de Bedrijfssynthese, de
heer J. Ammerlaan. Verder wil ik ook mijn begeleider vanuit
school, de heer H.L. Tan bedanken voor zijn begeleiding.

D.L. Bruynzeel.
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Samenvatting
Uit het oogpunt van het milieu wordt in de glastuinbouw de
teelt in de volle grond steeds meer vervangen door teelt in
gesloten produktiesystemen, zoals substraatbedden. Vanwege de
aanwezigheid en uitbreiding van ziekteverwekkers in de sub
straatbedden tijdens de teeltperiodes zullen deze na de teelt
ontsmet moeten worden. Om dit op gifvrije wijze te doen, kan
dit gedaan worden m.b.v. stoom. Dit houdt in dat het gehele
bed met inhoud m.b.v. ingebrachte stoom wordt verwarmd tot ±
95 °C, een temperatuur waarbij alle ziektes, virussen en
bacteriën worden gedood.
Dit onderzoek is gericht op de voorwaarden om succesvol te
kunnen stomen. Onder succesvol verstaan we dat het bed binnen
een kwartier op een temperatuur van 95 °C gebracht kan worden
en dat deze temperatuur een uur kan worden vastgehouden. Dit
stomen kan op verschillende wijzen gedaan worden. Enkele
factoren die per stoomproces verschillen zijn de wijze van
stoomtoevoer in het bed, de afzuiging van het condenswater uit
het bed, verschillende soorten substraat, wel of geen drain
laag onder het substraat, de vorm van de bodem van het bed en
verschillende stoomcondities.
Om te onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan is
hiervoor een kas van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
(PTG) te Naaldwijk ingericht met 8 proefbedden. Tijdens het
stomen wordt op meerdere plaatsen in het bed de temperatuur
gemeten.
Door met stoom- en afzuigdrains te stomen hopen we een stoomtransport in horizontale richting in het bed op gang te bren
gen, door de stoom van de persdrains naar de afzuigdrains te
zuigen.
Tijdens de eerste proeven zijn er problemen geweest met de
afvoer van condenswater uit de bedden, waardoor ze gedeelte
lijk onder water kwamen te staan. Hierdoor kunnen deze eerste
resultaten niet geheel betrouwbaar genoemd worden. Hoe meer
proeven er echter werden gedaan, hoe beter de afvoer van het
condenswater verliep en hoe betrouwbaarder de resultaten
werden.
Het is niet éénmaal gelukt om, zoals van te voren was gesteld
voor het slagen van de proef, de temperatuur in het gehele bed
binnen 15 minuten boven 95 °C te krijgen.

De verwachting om m.b.v. de drains een horizontaal stoomtransport in de bedden te realiseren is niet uitgekomen.
De kleibedden werden sneller warm dan de zandbedden.
De bedden met 4 stoomdrains en 3 afzuigdrains werden sneller
warm dan die met 2 stoomdrains en 1 afzuigdrain.
In de meeste gevallen voldeed de schuine bodem beter dan de
rechte bodem. Een hogere stoomdruk en afzuigdruk leverde een
beter stoomresultaat. Dit komt doordat door de schuine bodem
de doorstroming door het bed wordt verbeterd t.o.v. de rechte
bodem. De doorstroming wordt verbeterd doordat er in het bed
met schuine bodem een betere afvoer van condenswater plaats
vindt.
Om de bodempunten goed en snel te kunnen verwarmen blijkt een
drainlaag zeer gewenst.
Uit de proefgegevens blijkt dat een stoombeurt geslaagd ge
noemd kan worden als het afgevoerde condenswater de tempera
tuur heeft bereikt die men in het bed wenst te bereiken.
Een euvel dat tijdens de proef boven water kwam was de hoge
weerstand die de stoom ondervond bij het doorstromen van de
drainagebuis.

Verklarende woordenlijst
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minder intensief verbruik van energie
teeltsysteem wat door een waterkering
volledig van de ondergrond is afgeschei
den
kunststof, zie §3.3.6
kunststof, zie §3.3.6
factor waarvan de invloed op de te meten
grootheid onderzocht wordt, en die
verschillende waarden kan hebben
kunststof, zie §3.3.6
het gebruiken van afval(stoffen) als
grondstof voor nieuwe produkten
temp. waarbij een materiaal vloeibaar
wordt (fase-overgang vast«vloebaar)
verdeelstuk
ketelinrichting waarin water in stoom
wordt omgezet
zeil dat over een te stomen bed wordt
gelegd om een gasafdichting te realise
ren
medium in korrelvorm met luchtkanalen
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een temperatuurverschil
temp. waarbij de ordening van semikristallijne kunststoffen verloren gaat
en het materiaal z'n vormvastheid ver
liest (zonder fase-overgang)

1 Inleiding
De overheid stelt in allerlei nota's eisen aan bedrijfsvoe
ring, waar die invloed heeft op het milieu. Het Meerjarenplan
Gewasbescherming (MJPG) wil het verbruik, de afhankelijkheid
en de emissie van bestrijdingsmiddelen terugdringen.
De regelmatig terugkerende ontsmetting van teeltmedia zal dus
niet meer chemisch maar fysisch moeten gebeuren. Het Nationaal
Milieubeleidsplan stelt naast het sluiten van stofkringlopen
o.a. energieëxtensivering centraal. Dit betekent, dat fysisch
ontsmetten zo efficiënt mogelijk dient te gebeuren. De bekend
ste methode van fysische ontsmetting van teeltmedia is stomen.
Het ontsmetten van substraat in een gesloten systeem geeft tot
nu toe problemen, waardoor niet overal de gewenste temperatuur
wordt bereikt. Waarschijnlijk is de afsluiting van de onder
grond door het leggen van folie de reden dat zowel condenswater als stoom niet voldoende getransporteerd kunnen worden.
Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de voorwaar
den voor het succesvol stomen van een substraatbed als vorm
van een gesloten produktiesysteem voor glastuinbouwbedrijven.
Bij deze voorwaarden zullen niet alleen bestaande, maar ook
enkele vernieuwde methoden worden beproefd.
De gestelde voorwaarde voor succesvol stomen is dat de sub
straatbedden (100 mm hoog en gescheiden van de ondergrond)
binnen 15 minuten op een temperatuur van minimaal 95 °C komen,
en een uur lang op deze temperatuur gehouden kunnen worden.
In hoofdstuk 2 worden de afzonderlijke proeffactoren besproken
en staat de vooraf geplande proefvolgorde beschreven.
In hoofdstuk 3 wordt de proefopstelling doorgenomen. Hier
wordt ingegaan op de inrichting van de kas en de bedden, op de
gebruikte materialen en op de tussentijds verholpen gebreken.
In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste aspecten over stoom
vermeld, met het oog op dit onderzoek.
In hoofdstuk 5 staat alles vermeld betreffende de temperatuurmetingen en de verwerking ervan, gevolgd door de meetresulta
ten, met een interpretatie daarvan in hoofdstuk 6.
De conclusies, die kunnen worden getrokken aan de hand van de
verwerkte proeven, worden behandeld in hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 8 staan een discussie en een aanbeveling voor
verder onderzoek vermeld.
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2 Proeffactoren & -volgorde
In dit hoofdstuk worden de verschillende proeffactoren behan
deld en het verwachtte effect daarvan op de temperatuurverdeling en de opwarmsnelheid. Dit zijn de vorm van de bodem, het
soort substraat, de invoer van stoom in het bed, de afzuiging
van condenswater uit het bed, een substraat met of zonder
drainlaag en de conditie van de stoom. Ook is er een schema
tisch overzicht gegeven van de vooraf geplande proeven.

2.1

Proeffactoren

In deze paragraaf volgt een bespreking van de in de proef
opgenomen proeffactoren, met daarbij vermeld het van te voren
verwachtte resultaat.
2.1.1

Vorm van de bodem

Er kan in de praktijk gebruik gemaakt worden van vlakke bo
dems, die op een klein afschot (± 0,2%) in de lengterichting
liggen. Dit is om het gevormde condenswater uit het bed te
kunnen afvoeren naar een afvoerput. Deze afvoerput kan zowel
op een uiteinde als in het midden van het bed liggen.
Ook kan er gebruik worden gemaakt van bodems in een V-vorm,
dus aflopend naar het midden van het bed. Deze V-vorm ligt dan
verwerkt over de breedte van het bed. In het midden ligt een
verzonken drainagepijp, om het condenswater af te voeren. Om
een vergelijking te kunnen maken liggen ook deze bodems op een
lengte afschot van ± 0,2%. In deze proef worden beide be
proefd.
De verwachting is dat het systeem met de V-vormige bodem het
best zal functioneren. Dit omdat in deze bedvorm het ontstane
condenswater het best zal worden afgevoerd. Hierdoor zal het
substraat in het bed met de V-vormige bodem minder nat zijn
dan het substraat in het bed met rechte bodem. En hoe natter
het substraat is, hoe meer poriën er in het substraat worden
afgesloten door water. En dat afsluiten van de poriën zal de
doorstroming van de stoom door het bed uiterst belemmeren,
waardoor de opwarmtijd van het substraat zal toenemen.
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2.1.2

Soort substraat

Omdat er veel substraten in omloop zijn is het onbegonnen werk
om ze allemaal in de proef op te nemen. Er is gekozen voor 2
substraten waarop geteeld kan worden en die qua fysische
eigenschappen veel van elkaar verschillen. De belangrijkste
verschillen hierin zijn de lucht- en watervolume-fractie. Door
2 substraten te kiezen die niet van deze eigenschappen veran
deren tijdens gebruik en die een uiterste bruikbare waarde
hebben, wordt het mogelijke effect van deze factor in beeld
gebracht. Aan de hand hiervan is gekozen voor (vïoeren)zand en
voor gebakken kleikorrels (diameter: 2-4 mm).
De snelste opwarmtijd door stomen wordt verwacht van het bed
met kleikorrels. Dit omdat de poriën tussen de kleikorrels
veel groter zijn dan in het zand (wat hiermee wordt bedoeld
staat op de vorige pagina beschreven in het stukje over de
keuze van de bodem).
2.1.3

Stoom invoer in het bed

De stoom kan op verschillende manieren in het substraat worden
gebracht. Het kan door de aanvoerpijp direct onder het stoomzeil, bovenop het substraat worden geblazen. Het zeil gaat dan
bollen omdat zich eronder een druk gaat opbouwen. De stoom
wordt nu het substraat ingezogen door de afzuiginstallatie.
Een andere methode is het inbrengen van de stoom door drainagepijpen (zie fig. 1). Dit zijn dezelfde drainagepijpen als
die gebruikt kunnen worden om het condenswater af te zuigen
(zie pag. 4). Hier ontstaat de vraag hoeveel drains er per
breedte-eenheid moeten worden gelegd. Er is gekozen proeven te
doen met 2 en 4 persdrains per 1,40 m (breedte van het bed).
Door de stoominvoer en -uitvoer via drains wordt geprobeerd om
in het bed een horizontaal stoomtransport op te bouwen door de
stoom uit de persdrains te persen en naar de zuigdrains toe te
zuigen. Doordat de stoom zo licht is zal er altijd een gedeel
te naar boven stromen, zodat het gehele bed van stoom wordt
voorzien.
Het beste resultaat wordt verwacht van de invoer via drains.
Hiermee hopen we een horizontaal stoomtransport door het bed
te realiseren, waardoor de stoom sneller alle delen van het te
stomen substraat zal bereiken.
In het andere geval wordt de stoom naar de zuigdrains gezogen,
maar is er geen stoomstroming in het substraat op de bodem
3

tussen de stoomdrains, waar het substraat dus door warmtegeleiding opgewarmd zal moeten worden en wat waarschijnlijk
langer zal duren dan dat het in een stoomstroming ligt.
Het is de verwachting dat stomen met zo veel mogelijk stoom
drains de kortste opwarmtijd van het substraat tot gevolg zal
hebben. Onduidelijk is echter hoeveel sneller een bed opge
warmd is, als er x maal zo veel stoomdrains in een bed gelegd
worden.

Figuur 1.

2.1.4

De stoominbreng in de drainagepijpen
via een spruitstuk en hogedrukslangen

Afzuiging van het condenswater

De afzuiging van het condenswater vindt eveneens plaats d.m.v.
drainageslangen op de bodem van het bed. Het is discutabel
hoeveel drainagepijpen er per breedte-eenheid gelegd moeten
worden om het gevormde condenswater voldoende te kunnen afvoe
ren. Er is gekozen om 7 drains per bed (breedte: 1,40 m) te
leggen. Al deze drains komen achter in de proefkas uit op een
hoofdpijp. Net voor de aansluiting op die hoofdpijp zit op
elke drain een kraan. Door deze kranen te openen of te sluiten
4

kan geregeld worden met hoeveel drains er wordt afgezogen. Er
kan dus worden gevarieerd van 0 tot 7 afzuigdrains per bed van
1,40 m. breedte. Tijdens deze proeven wordt gewerkt met 1 en 3
afzuigdrains (bij respectievelijk 2 en 4 persdrains).
De verwachting is dat zal gelden: hoe meer afzuigdrains er in
het bed liggen, des te meer stroming zal er in het bed zijn,
des te korter zal de opwarmtijd worden. Ook hier is het echter
de vraag hoe groot de verkorting van de opwarmtijd van het
substraat zal zijn indien er x maal zoveel afzuigdrains ge
bruikt worden.
/

2.1.5

Conditie van de stoom

Om te stomen kan gebruik gemaakt worden van stoom, dat ver
keert in verschillende condities. Onder verschillende stoomcondities verstaat men o.a. verschillen in: druk, vochtig
heidspercentage en temperatuur (deze hangen met elkaar samen).
Theoretisch gezien is het het best om zo droog mogelijke stoom
te gebruiken, omdat er dan een minimale hoeveelheid condenswater in het bed terecht komt. Op deze manier zal het bed het
snelst opgewarmd worden omdat de poriën tussen de substraatkorrels zo min mogelijk afgesloten zullen worden door condenswater en de doorstroming het grootst blijft (zie §4.4).
Omdat er tijdens de proeven gebruik werd gemaakt van een
(niet-instelbare) standaard stoomketel kon dit aspect helaas
niet in de proef worden opgenomen.
2.1.6

Aanwezigheid van een drainlaag

Een drainlaag in een substraat is een onderlaag van hetzelfde
materiaal als het substraat, waarvan de diameter van de kor
rels groter is dan die van de korrels in de bovenste laag.
Zo'n drainlaag in het bed kan overtollig condenswater waar
schijnlijk gemakkelijker afvoeren. Door de grotere ruimte
tussen de korrels kan de stoom gemakkei ijker door het bed
verspreidt worden. Het is echter onduidelijk hoe groot dat
effect is.
De factor drainlaag is opgenomen, omdat een drainlaag trans
port van water en damp minder tegenhoudt dan het fijnere
teeltmateriaal. Door het grotere porievolume zal zowel de
stoom als het condenswater zich sneller kunnen verplaatsen.
Het verwachte resultaat t.o.v. bedden zonder drainlaag is dat
het condenswater sneller naar de bodem zal zakken; de stoom
5

zal bij invoer via de drainpijpen een grotere horizontale
snelheid hebben. Zo kunnen er kanalen ontstaan in het bovengelegen substraat, waardoor de stoom vanuit drainlaag naar de
ruimte onder het zeil kan stromen.

2.2

Geplande proeven

Als alles volgens plan verloopt worden de onderstaande proeven
uitgevoerd en de resultaten ervan verwerkt. Er wordt begonnen
met de stoominbreng via het drainagesysteem, daarna volgt de
stoominbreng direct onder het stoomzeil (zie onderstaande
overzicht).
Alle bedden worden twee maal achtereen gestoomd i.v.m. het
vele werk dat verbonden is aan het overleggen van het meetcircuit van het ene naar het andere proefbed.

proef
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

bednr.
**

stoominvoer

afzuigmethode (aantaldrains per bed)

3
3
1
1
7
7
5
5
5
5
7
7
1
1
3
3

4 drains
2 drains
4 drains
2 drains
4 drains
2 drains
4 drains
2 drains
onder stoomzeil
onder stoomzeil
onder stoomzeil
onder stoomzeil
onder stoomzeil
onder stoomzeil
onder stoomzeil
onder stoomzeil

3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4
4
2
2
8
8
6
6
6
6
8
8
2
2
4
4

drains
drain
drains
drain
drains
drain
drains
drain
drains
drain
drains
drain
drains
drain
drains
drain

** Voor verduidelijking van de bednummers, zie bijlage 14.
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3 Proefopzet
In dit hoofdstuk wordt alles behandeld wat te maken heeft met
de opbouw van de proefopstelling. Het gaat achtereenvolgens
over de inrichting van de kas, de inrichting van de bedden,
welke materialen er gebruikt zijn, de stoomaanvoer van de
ketel naar het bed en tenslotte over de veranderingen die
tijdens de proef aan de opstelling zijn verricht.
3.1

Inrichting van de kas

Voor de stoomproeven is kas 211.7 van het Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk beschikbaar gesteld. Dit is
een kas van ongeveer 14,5 m lang en 12,75 m breed.
Door muurtjes van 23 0 mm hoog te metselen worden 4 bakken met
een lengte van 11,50 m en een breedte van ongeveer 2,80 m ge
maakt. Deze bakken worden in tweeën gesplitst door in het
midden van de bak in de lengterichting een schotje van 23 0 mm
hoog te plaatsen. Zo ontstaan er in totaal 8 bedden.
Van deze bedden worden er 4 uitgerust met een vlakke bodem.
De andere 4 krijgen een bodem in een V-vorm, met in het midden
een gootje, waarin later een drainagepijp verzonken zal wor
den. De bodem loopt ± 25 mm af naar het midden van het bed.
Het gootje is ± 30 mm diep en ± 35 mm breed. Het totale hoog
teverschil in het bed is dus 25 + 30 = 55 mm.
Over de lengte zit er een afschot van ± 0,2% in de bodem, om
het condenswater via drainagepijpen te kunnen afvoeren. Dit
afschot wordt gerealiseerd aan de hand van de eerder genoemde
muurtjes, welke m.b.v. laserstralen zijn gericht.
Om de gesloten systemen tot stand te brengen wordt er onder in
de bedden en tegen de betonnen randen van de bedden een 0,5 mm
dik LDPE-folie aangebracht.
Om de stoom te kunnen verdelen in het bed, en het gevormde
condenswater te kunnen afvoeren, worden er in elk bed 7 drainagepijpen gelegd met een uitwendige doorsnede van 32 mm. De
drains liggen op een onderlinge afstand van ± 220 mm (hart
hart afstand). De drains in de zandbedden zijn omhuld met een
vezelmat van PolyPropeen om te voorkomen dat er door de perfo
raties zand in de drains terecht komt (zie figuur 2).
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Figuur 2.

De inrichting van het bed

Aan de kant waar de stoom wordt ingebracht, is aan de drainagepijp een 90°-bocht (knietje) gelast, met daarop een pijpje
van ± 300 mm. Het pijpje wordt verticaal omhoog geplaatst.
Zowel knietje als pijpje zijn van PolyPropeen gemaakt.
Om de drains voorin het bed op juiste afstand van elkaar te
houden worden schotjes gemaakt, met daarin gaten waardoor het
horizontale gedeelte van het knietje wordt gestoken. Deze
schotjes worden met stalen beugels aan de betonnen rand voor
de bak vastgezet. Om te voorkomen dat door de ruimte tussen de
betonnen rand en het schotje stoom gaat lekken, wordt hier
natte grond ingegooid en stevig aangedrukt.
Om het condenswater af te voeren, is er achterin het bed aan
de drainagepijp een 90°-bochtje gelast, wat in een doorvoer
door de folie geplaatst wordt. Omdat de drain hierdoor loskomt
van de bodem, zijn er net boven de bodem van het bed in de
knietjes gaatjes geboord, om te voorkomen dat hier een plas
condenswater zou komen te staan.
8

De eerder genoemde doorvoer vormt een doorlaat door de folie
en voorkomt dat er lekkage uit het bed naar de ondergrond
plaatsvindt. Ook onder de doorvoer bevindt zich een knietje,
met een horizontaal pijpje eraan gelast. Dit pijpje loopt door
een muurtje het bed uit en komt hier in een gemetselde goot
terecht. In de goot komt het pijpje uit op een grote verzamelpijp. Net voor de aansluiting op de verzamelpijp is een kraan
geplaatst, waardoor de afvoer altijd afgesloten kan worden. De
hiervoor genoemde onderdelen zijn alle van PolyPropeen ge
maakt. Op de verzamelpijp zijn twee aansluitingen gemaakt,
waarop een slang naar een ventilator geplaatst kan worden (zie
figuur 3). Als de ene aansluiting in gebruik is, wordt de
andere met een "blinde dop" afgedicht, om te voorkomen dat er
valse lucht door wordt aangetrokken.
Om de stoom vanuit de stoomleiding van de ketel in de pijpjes
aan de voorkant van het bed te verdelen is een spruitstuk
gemaakt met daarop 8 kranen (zie bijlage 11).
Deze kranen en de verticale pijpjes voorin het bed worden met
elkaar verbonden door hogedruk slangen. Deze slangen worden
aan beide kanten met slangeklemmen vastgezet.
Op de pijpjes waarop geen slang wordt geplaatst en die dan dus
dienst kunnen doen als afzuigdrain wordt een kurk geplaatst.

Figuur 3.

De ventilator voor de afzuiging
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3.2

Inrichting van de bedden

Bij de inrichting van de bedden en de planning van de proefmethoden is geprobeerd om zo veel mogelijk van de proeffactoren
uit §2.1 te verwerken in zo min mogelijk proefopstellingen.
Hierbij moet in de gaten gehouden worden dat er geen interac
ties optreden tussen de verschillende proeffactoren. Dit ver
eist dus 2*2*2=8 (vorm van de bodem, wel/geen drainlaag en
soort substraat) bedden met elk 7 drainpijpen. Al de drainpijpen komen uit op één verzamelpijp met een afzuigventilator.
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Ingangskant van de kas
Bovenaanzicht kas 211.7 en overzicht bed indeling.
Bednr

Bodem

Substraat

l
2
3
4
5
6
7
8

V-vorm
recht
V-vorm
recht
V-vorm
recht
V-vorm
recht

kleikorrels
kleikorrels
kleikorrels
kleikorrels
fijn zand
fijn zand
fijn zand
fijn zand

Drainlaag
(2-4
(2-4
(2-4
(2-4

mm)
mm)
mm)
mm)

kleikorrels (4-8 mm)
kleikorrels (4-8 mm)
geen
geen
grind
grind
geen
geen

De hoogte van de substraatlaag in de bedden is 100 mm. Indien
er een drainlaag aanwezig is, ligt er 50 mm substraat, met er
onder een drainlaag van 50 mm. Deze hoogten zijn gemeten aan
de zijkant van het bed. Het bed met de schuine bodem is in het
midden dieper (in de verzinking van de drain ± 155 mm diep).
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3.3

Materialen

In deze paragraaf worden eerst de richtlijnen behandeld, welke
in het achterhoofd zijn gehouden bij de keuzen van de materia
len tijdens de voorbereiding van de proef. Daarna worden alle
onderdelen van de opstelling waarvoor een materiaal moest
worden gekozen apart behandeld en wordt de keuze van het
materiaal toegelicht. Aan het eind volgen de belangrijkste
eigenschappen van de gebruikte materialen.
3.3.1

Richtlijnen bij materiaalkeuze

Bij het kiezen van de materialen voor de inrichting van de
proefkas is geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met
het volgende:
*

*
*
*

In verband met het hedendaagse milieubeleid moeten de
materialen zo veel mogelijk herverwerkt kunnen worden, en
indien mogelijk zelf afkomstig zijn uit de recycling.
Tijdens het gebruik van de kunststoffen mogen er geen
emissies optreden.
De kunststoffen moeten belast zijn tegen de te verwachten
temperaturen, welke kunnen oplopen tot ± 105°C.
De prijs van de materialen moet zeer laag blijven.

3.3.2

Folie in het bed

Het substraat oefent een zeer gelijkmatig verdeelde, lage
drukbelasting uit op de folie. Er worden echter geen grote
inwendige spanningen in de folie tot stand gebracht. De tempe
ratuur van de folie kan oplopen tot ± 105°C doordat de stoom
er rechtstreeks op wordt geblazen. Er wordt gekozen voor 0,5
mm dik LDPE-folie. Een dunnere folie zal niet sterk genoeg
zijn om overheen te lopen en een dikkere wordt te stug om goed
in de bedvorm te kunnen plaatsen. Omdat de temperatuur dicht
bij de smelttemperatuur van LDPE komt (110 - 125 °C) worden
eerst wat proefjes met de folie gedaan, om later niet voor
onaangename verrassingen te komen te staan. De proefstukjes
zijn enkele uren onbelast in een oven verwarmd tot ± 120°C en
zijn a.d.h.v. het resultaat goedgekeurd voor gebruik bij de
stoomproef. Het resultaat houdt in dat de folie niet is ge
smolten en/of opvallend veel is gekrompen.
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3.3.3

Stoomzeil

Het stoomzeil moet een temperatuur kunnen verdragen tot ±
105°C, indien de stoom direct onder het zeil wordt geblazen.
Verder wordt het zeil sterk belast, op de plaats waar het zeil
is vastgelegd met de kettingen. Dit omdat het zeil gaat bollen
t.g.v. de druk die eronder wordt opgebouwd. Er komen krachten
in het stoomzeil tot stand doordat het stoomzeil omhoog wordt
gedrukt door de stoom, maar wordt tegengehouden door de ket
tingen die erop liggen.
De loonstomer is gevraagd een gebruikelijk stuk stoomzeil mee
te nemen. Dit blijkt een stuk PVC-zeil te zijn. Dit zeil
bestaat niet uit puur PVC, want dat zou de temperatuur niet
aankunnen. Het is opgebouwd uit PVC, aangevuld met allerlei
vulstoffen. Deze vulstoffen migreren na verloop van tijd naar
het oppervlak van het materiaal, waarna ze emitteren. Hierdoor
wordt het zeil bros en onbruikbaar. Dit proces wordt door het
stomen bespoedigd.
PolyPropeen lijkt qua verdraagbare temperatuur een goed alter
natief. Dit is in folie-vorm echter zeer kwetsbaar, tenzij er
vulstoffen aan worden toegevoegd. Maar dan wordt recycling ook
weer een stuk moeilijker.
3.3.4

Drainagepijpen

De temperatuur kan in de drainagepijpen oplopen tot ± 105°C.
Verder moet er rekening worden gehouden met een belasting van
de warme drain, welke van twee kanten kan komen.
De belasting komt ten eerste van binnenuit op het moment dat
de stoom onder druk in de persdrains wordt geblazen.
Ten tweede werkt er een druk van buitenaf a.g.v. het gewicht
van het substraat, verzwaard met het hierin aanwezige condenswater. Ten derde is er dan een onderdruk in de zuigdrains
t.g.v. de afzuiging.
Mochten er toch ooit breuken in de drain ontstaan, dan moet er
zonder problemen een nieuw stukje kunnen worden tussengelast.
Aan de hand van de bovenstaande eisen is gekozen voor een
geribbelde drain van PolyPropeen.
Ditzelfde materiaal, maar dan in gladde pijpvorm, is gekozen
voor de bochtjes, kranen en pijpjes, welke voorin en achterin
het bed aan de drain worden gelast, om stoom en condenswater
respectievelijk te kunnen aan- en afvoeren.
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3.3.5

Verzamelpijp

Een eerste vereiste aan de verzamelpijp is dat deze een tempe
ratuur tot ± 100°C kan verdragen. Veel warmer zal het afge
voerde condenswater immers niet zijn.
Een tweede vereiste is dat de pijp onder deze omstandigheden
vormvast moet blijven, en niet in elkaar mag klappen t.g.v. de
onderdruk die in de pijp wordt opgewekt. Het verwekingspunt
van de kunststof moet dus boven die 100°C liggen.
Op basis van deze vereisten is gekozen voor PolyPropeen.
3.3.6

Eigenschappen gebruikte materialen

In deze paragraaf is een kort overzicht gegeven van de belang
rijkste eigenschappen van de tijdens de proef gebruikte kunst
stoffen, met betrekking tot stomen.
PolyPropeen
PP is stug en stijf, maar heeft een geringe kerfslagvastheid.
Het wordt zeer bros bij ongeveer 0°C. Produkten van PP zijn
bestand tegen heet water en stoomsterilisatie. PP is niet
gevoelig voor milieuspanningsbrosheid. Het is bestand tegen
een groot aantal gewone oplosmiddelen, organische vloeistoffen
en tegen chemicaliën.
Bij de herverwerking van PP wordt aanbevolen tot 15% regranulaat in nieuw materiaal in te brengen. Herverwerkt PP kan
hebben blootgestaan aan thermische degradatie. Omdat PP zeer
goed bestand is tegen oplosmiddelen, is het gebruik van lijmen
op basis van oplosmiddelen beperkt. De meeste lijmen zijn op
basis van oplosmiddelen, maar niet op basis van het mechanisme
dat de verbinden delen opgelost worden en weer uitharden. Vaak
wordt daarom de voorkeur gegeven aan andere verbindingsmetho
den, zoals snap-fits, zelf tappende schroeven en lassen. PP is
een stijf materiaal en is gevoelig voor kruip. Het moet daarom
niet worden gebruikt in toepassingen waar het voortdurend
bloot staat aan belasting. Verder heeft PP een uitzonderlijke
weerstand tegen buigvermoeidheid.
LDPE
LDPE is gevoelig voor kruip en de waterabsorptie is
gering (na 24 uur onderdompeling max. 0,2%). LDPE is
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zeer
vrij

gevoelig voor milieuspanningsbrosheid en slecht bestand tegen
licht en UV-straling.
LDPE kan niet m.b.v. oplosmiddelen worden gelijmd omdat het
niet oplost bij kamertemperatuur. Een alternatief voor lijmen
is lassen. LDPE is moeilijk te bewerken omdat het zacht en
flexibel is. Het kan gemakkelijk met een mes gesneden worden.
Bij herverwerking van LDPE kan tot 50% regranulaat worden
gemengd met nieuw materiaal. In bepaalde gevallen kan 100%
regranulaat worden gebruikt, afhankelijk van de functie van
het produkt.
PVC
PVC kan niet zonder hulpstoffen worden verwerkt. Daarom worden
ze eraan toegevoegd. Ze verbeteren de eigenschappen van PVC en
verbreden het toepassingsgebied. Voorbeelden van dergelijke
hulpstoffen zijn:
- temperatuur stabilisatoren, vaak op basis van lood of tin
- smeermiddelen
- vulstoffen
PVC bevat chloor-atomen en kan daardoor risico voor gezondheid
en milieu opleveren. PVC-afval kan worden herverwerkt en dit
lijkt ook steeds meer te gaan gebeuren. Bij de herverwerking
van PVC wordt aanbevolen tot hooguit 20% regranulaat in nieuw
materiaal te mengen. Er moet rekening mee gehouden worden dat
elke keer dat PVC wordt verwerkt, de bestandheid tegen thermi
sche degradatie aanzienlijk terugloopt. PVC kan worden gelast
en het kan gemakkelijk met een mes worden gesneden.
3.4

Stoomaanvoer van de ketel naar het bed

Tijdens de proef is de stoomketel op ongeveer 50 meter vanaf
de te stomen proefbedden geplaatst. De stoompijpen liggen
ongeveer 30 m in de buitenlucht en 20 m in de gang van de kas.
De stoomproeven zijn voornamelijk tijdens slecht weer, met
soms regen, en lage buitentemperaturen gehouden.
Als gevolg van deze koude buitenlucht worden de stoompijpen
aan de buitenkant constant afgekoeld en zal er in de pijpen
stoom condenseren, wat door de overblijvende stoom meegenomen
wordt het bed in. Hierdoor zal er condenswater in de stoombedden terechtkomen. Deze hoeveelheid condenswater kan zo klein
mogelijk gehouden worden door o.a. de afstand stoomketelproefbed te minimaliseren (zie §8.2).
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3.5

Aanpassingen tijdens de proeven

Tijdens de opbouw en de uitvoering van de proef komen er
enkele kleine probleempjes, de zogenaamde kinderziektes, boven
water. Hieronder volgt een opsomming hiervan, met daarbij
vermeld de gevonden oplossingen.
*

Tijdens het vullen van het bed met substraat, ontstaan er
problemen met het op de plaats houden van de drains.
Doordat ze zo licht en flexibel zijn rollen ze bij de
geringste zijwaartse kracht weg. Om dit te voorkomen, is
een soort richtrek gemaakt (zie bijlage 11).

*

Aan de voorkant van het bed lekt stoom langs de afdichting
van het stoomzeil. Dit wordt opgelost door wat scheppen nat
zand op de lekkende plekken te gooien, waardoor deze worden
afgesloten.

*

Na de stoomdruk en stroomsnelheid in de drains een keer te
hoog te hebben opgevoerd, krulden de drains op en komen uit
het substraat. Dit was waarschijnlijk een samengaan van een
te snelle druk- en temperatuurverhoging in de stoomdrains.
De kapotte stukken worden er tussenuit gezaagd, de rest van
de drain wordt wat op spanning gezet (uitgerekt) en beide
delen worden weer aan elkaar gelast.

*

De drains die op de middelste kranen van het spruitstuk
zijn aangesloten, lijken achterin het bed sneller warm te
zijn dan de drains aangesloten op de buitenkant van het
spruitstuk. Waarschijnlijk is de druk in het midden hoger,
omdat hier de twee stoomstromen op elkaar "botsen".
Om dit verschil in de volgende proeven kleiner te maken
worden de middelste kranen een paar slagen dichtgedraaid.

*

Bij de eerste proeven zijn er problemen met de afvoer van
condenswater uit het bed. Condenswater kan worden waargeno
men door de meetpunten op de bodem van het bed. De tempera
turen van deze meetpunten dalen, zodra er condenswater op
de bodem blijft staan. Omdat er slechts enkele meetpunten
op de bodem liggen en er bovenop het substraat een groot
aantal liggen, wordt er besloten om enkele van deze boven
ste meetpunten te verplaatsen naar de bodem. Deze punten
worden tussen elke twee drains gelegd (vanaf proef 6).
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*

Tijdens de eerste proeven komt de verzamelbuis helemaal vol
condenswater te staan en wordt niet zoals verwacht de stoom
door de ventilator de lucht ingeblazen. Als tijdelijke
oplossing worden een paar kranen van een ander bed weggeno
men om so het condenswater uit de pijp te laten lopen. Dit
lukt niet helemaal, omdat de kranen aan de zijkanten van de
pijp zijn bevestigd en de pijp dus maar half leeg kan
lopen. Hierna wordt aan het eind van de pijp, in de onder
kant een gat geboord. Door nu enkele kranen van een ander
bed open te draaien, trekt de ventilator valse lucht door
de kranen en kan het condenswater door het geboorde gat de
buis verlaten. Deze oplossing blijkt goed te werken.

*

Het stoomzeil is vastgelegd met kettingen van ± 1 m lang en
± 10 kg zwaar. Toch is er aan de zijkanten van het bed veel
stoomlekkage, zodra de stoom onder het zeil druk gaat
opbouwen (zie figuur 4). Om deze lekkage te verminderen
worden de randen van het zeil op de betonnen looppaden
gelegd. Hierop worden planken gelegd, verzwaard met stenen.
Dit blijkt goed te werken, maar zal in de praktijk meestal
niet mogelijk zijn omdat daar deze looppaden ontbreken.

Figuur 4.

Op het moment dat het stoomzeil alleen vast
lag met kettingen was er veel stoomlekkage
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*

Als direct na afloop van de eerste proeven de buizen, die
de stoom uit de ketel naar de kas toevoeren, worden afge
koppeld komt er veel condenswater uit. Hieruit valt op te
maken dat de stoom direct op de buiswanden is gecondenseerd
ten gevolge van de koude omgeving. Dit houdt dus ook in dat
er, zodra de eerste stoom door de pijpen gaat, als we
beginnen met stomen, veel stoom condenseert op de koude
wanden van de buizen. Ten gevolge hiervan zal de eerste
stoom bijna helemaal condenseren, en wordt dit condenswater
allemaal in het bed geblazen. Om dit te voorkomen wordt
vlak voor het bed een koppeling op de buis gezet om zo het
vooropkomende condenswater en wat afgekoelde stoom uit de
buis te laten ontsnappen (het doorblazen van de buizen).
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4 Stoom
In dit hoofdstuk wordt het één en ander duidelijk gemaakt over
stoom, met eerst een antwoord op de vraag hoe stoom eigenlijk
ontstaat, daarna een korte beschrijving van het proces dat
zich in de ketel afspeelt, een behandeling van verschillende
stoomcondities en enkele definities met betrekking tot het
stoomproces.

4.1

Hoe ontstaat stoom?

Als men water in een ketel verwarmd zal de temperatuur stijgen
tot ongeveer 100°C. De toegevoegde energie wordt in hoofdzaak
gebruikt voor de toename van de kinetische energie van de
moleculen. Hierdoor neemt het volume iets toe. Wanneer men
energie blijft toevoeren, zal het water gaan koken; er ont
staan overal in de vloeistof dampbellen waarvan de inwendige
druk hoger is dan die van de omgeving zodat zij, zodra ze
boven het vloeistof-oppervlak zijn gekomen, uiteen spatten en
als stoom de overige ruimte in de ketel zullen vullen. Wordt
de dampfase in een gesloten vat nog verder verwarmd dan zal de
temperatuur verder stijgen, de druk omhoog gaan en spreekt men
van oververhitte (onverzadigde) stoom.
4.2

Proces in de stoomketel

Het proces dat in de stoomketel plaats vindt kan in het kort
in de volgende stappen worden omschreven:
1
2

3

Er gaat energie door straling en convectie van de vlam
men en de gassen over op de wand van de ketel of de pijpen.
Deze energie stroomt door geleiding van het materiaal van
de wand van de energie opnemende naar de energie afgevende
zijde.
Tenslotte wordt de energie door convectie, geleiding en
straling overgedragen aan het stromende ketelwater of aan
de oververhitte en/of te verhitten stoom.
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4.3

Verschillende stoomcondities

Stoom kan in de volgende toestanden voorkomen:
1
2
3

verzadigd
onverzadigd (oververhit/droog)
oververzadigd (nat)

In verzadigde toestand bevat stoom net geen vrije waterdeel
tjes. Bij een bepaalde druk behoort een bepaalde constante
temperatuur. De temperatuur die bij deze toestand hoort, is
drukaf hanke1ij k.
De oververhitte toestand verkrijgt men door verzadigde stoom
te verhitten of door' op een andere manier energie toe te
voeren. Bij een bepaalde druk kan men dus vele soorten over
verhitte stoom met onderling verschillende temperaturen ver
krijgen.
In natte toestand is de verzadigde stoom vermengd met fijne
waterdeeltjes van dezelfde temperatuur.
Bevat natte stoom per kg bijv. x/100 kg verzadigde stoom en
dus (1-x/100) kg vrije waterdeeltjes, dan spreekt men van
natte stoom met een stoomgehalte van x%.
4.4

Gewenste stoomconditle

Om te stomen kan men het best een zo droog mogelijke stoom
gebruiken. Droge stoom is oververhitte stoom. Hoe droger de
stoom, hoe hoger de enthalpie (zie de figuur op de volgende
pagina), en dus de hoeveelheid energie per kg stoom. Hierdoor
zal de benodigde tijd die nodig is om het gehele bed op de
gewenste temperatuur te krijgen verminderd worden. Dit komt
doordat drogere stoom een lager vochtigheidspercentage bezit.
Hierdoor zullen er minder problemen ontstaan met de afvoer van
condenswater uit het bed. Een gevolg hiervan is dat het sub
straat niet al te nat zal worden en dus gemakkelijker zal zijn
op te warmen, doordat het damptransport niet wordt verhinderd
door watervliezen. Waar water zit kan immers geen stoom komen,
waardoor bovendien het natte substraat door geleiding (naar de
ondergrond en de zijkanten van het bed) de toegevoerde warmte
afvoert en niet omzet in temperatuurverhoging van het sub
straat. In een droog substraat kan de stoom overal stromen en
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alles gemakkelijker opwarmen.
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Enkele definities betreffende stoom

De verdampingsenergie is de energie die nodig is om een be
paalde massa water van verdampingstemperatuur om te vormen tot
verzadigde stoom van dezelfde temperatuur (kJ/kg).
De inwendige verdampingsenergie is de energie die nodig is om
de moleculen die in de vloeibare toestand een grote onderlinge
aantrekkingskracht bezitten, op een grotere afstand van elkaar
te brengen (kJ/kg).
De uitwendige verdampingsenergie is de energie die nodig is om
het volume, tegen de uitwendige druk in, te vergroten. Deze
energie vormt echter maar een betrekkelijk klein gedeelte van
de totale verdampingsenergie ondanks de grote volumetoename
die bij de verdamping optreedt (kJ/kg).
Onder soortelijke enthalpie rekenen we de energie per massa
(kJ/kg).
De oververhittingsenergie is de energie die nodig is om verza
digde stoom onder constante druk te verhitten tot een hogere
temperatuur.
Onder de totale energie van stoom van x °C verstaat men de
hoeveelheid energie, die nodig is om 1 kg water van 0 °C tot
stoom van x °C en p bar te brengen.
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5 Temperatuurmeting
In dit hoofdstuk wordt alles behandeld wat met de temperatuur metingen te maken heeft. Als eerste wordt een overzicht gege
ven van de punten in de proef bedden waar de temperatuur wordt
gemeten. Daarna volgt een bespreking van de gebruikte thermo
koppels, het lengte effect in het bed en de manier waarop de
meetresultaten verwerkt worden.
5.1

Meetpuntverdeling in het proefbed

Om zoveel mogelijk over het temperatuurverloop in het bed te
weten te komen zijn de meetpunten zorgvuldig uitgekozen. Hier
onder volgt een opsomming van de plaatsen, met daarbij de
reden vermeld waarom ze daar zijn geplaatst. Tevens is er voor
gezorgd dat er voor elk punt een herhalingspunt is ingebouwd,
voor het geval er problemen optreden met een thermokoppel. Een
groter aantal herhalingen zou zeer gewenst zijn, maar dat
maakt de proef onuitvoerbaar vanwege het grote aantal meetpun
ten dat dan geplaatst zou moeten worden.
De gekozen meetpunten liggen op de volgende plaatsen:
*

Bovenop het substraat, aan de buitenkant van het bed (nr.
15 en 25).
Aan de hand van deze metingen kan waargenomen worden of de
onderdruk t.g.v. het afzuigen niet te groot is, waardoor er
alleen een horizontale stroom van stoom door het substraat
plaatsvindt, waardoor de bovenkant niet warm genoeg wordt.

*

Tussen elke twee drains in (nr. 9,11,13,16,18,19,21,22 en
24).
Er wordt hier bovenop het substraat en op halve hoogte in
het substraat gemeten. Deze punten worden neergelegd om de
baan van de stoom door het bed proberen vast te leggen.
Misschien kan zo waargenomen worden of de stoom zich alleen
horizontaal of verticaal, of horizontaal en verticaal door
het bed verplaatst. Zo kan bepaald worden hoe groot de
invloed van het afzuigen is.

*

Zo ver mogelijk van de persdrains af (nr. 17,20 en 23).
Dit is tussen twee persdrains in, boven op het substraat.
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*

Bovenop alle zuigdrains (nr. 2,4,6,10 en 14).
Aan de hand van deze temperaturen kan bepaald worden of er
niet met een te grote onderdruk wordt afgezogen, als gevolg
waarvan er een horizontaal stoomtransport zou ontstaan van
de pers- naar de zuigdrain. Mocht dit het geval zijn, zal
de temperatuur van de meetpunten op halve hoogte in het bed
achterblijven op de meetpunten op de bodem.

*

Recht boven de persdrains (nr. 8 en 12).
Hier worden de punten op halve hoogte en helemaal boven
in het bed gelegd. Deze punten worden neergelegd, om een
eventuele stoomstroming door het bed waar te kunnen nemen.

*

Naast de zuigdrains, op de bodem v.h. bed (nr. 1,3,5 en 7).
Hier wordt gemeten om te kunnen vergelijken met eerder ge
noemde metingen (boven de drains). Aan de hand van deze
vergelijking zouden we de eventuele horizontale stroming
kunnen waarnemen.
Iets anders wat met deze meetpunten kan worden bekeken, is
de afvoer van gecondenseerde stoom, dat in vloeibare vorm
t.g.v. de zwaartekracht naar de bodem zakt. Als dit zich
voordoet zal de temperatuur op de bodem achterblijven bij
de temperaturen op de zuigdrains.

*

In de drains (nr. 26 t/m 32).
Deze thermokoppels worden achter in het bed in de drains
geplaatst.
Ze worden in de zuigdrains gelegd, om de temperatuur te
kunnen bepalen van het afgevoerde condenswater.
Aan de meetwaarden uit de persdrains kan ten eerste worden
afgeleid, hoe lang het duurt voordat de stoom de achter
kant van het bed heeft bereikt.
Ten tweede kan hieruit worden afgeleid of de stoom die
achterin het bed komt nog de mogelijkheden bezit om daar
het substraat tot de gewenste temperatuur (95°C) te kunnen
verhogen.

De meetpunten 1 t/m 32 zijn in het bed met de rechte bodem ge
plaatst. De punten 101 t/m 132 komen met de hiervoor genoemde
meetpunten overeen, maar zijn in het bed met de V-vormige
bodem geplaatst. De meetpunten 26 t/m 32 en 126 t/m 132, niet
zichtbaar op de tekening, zijn de punten die achter in het bed
in de drainagepijpen geplaatst.
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5.2

Temperatuurmeting si.b.v. thermokoppels

De temperatuurmetingen worden verricht rrt.b.v. thermokoppels.
Een thermokoppel is een instrument bestaande uit 2 aanééngelasts metalen die een elektrische spanning leveren a.g.v. een
temperatuurverschil. In een elektrisch circuit van verschil
lende metalen of halfgeleidende materialen ontstaat een span
ning indien de contactpunten een verschillende temperatuur
hebben. De thermospanning die dan ontstaat is afhankelijk van
het temperatuurverschil,
Bij gebruik van een thermokoppel voor temperatuumeting wordt
de open zijde van het thermokoppel op een bekende constante
temperatuur gehouden. De andere wordt op de plaats gebracht
waarvan men de temperatuur wil bepalen. Om de temperaturen te
registreren worden deze genoteerd door een datalogger, waarop
de thermokoppels zijn bevestigd. De datalogger noteert elke
twee minuten de gemiddelde temperatuur van de twee vooraf
gaande minuten. In dit geval worden thermokoppels gebruikt,
opgebouwd uit koper en konstantaan, met een meetbereik van
-250 °C tot +450 °C.

Figuur 5.

De thermokoppels in het proefbed
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5.3

Verloop v.d. temperatuur in de lengte v.h. bed

Om te kunnen achterhalen hoe groot het tijdsverschil is tussen
het moment dat het bed voorin de juiste temperatuur heeft
bereikt en het moment dat deze temperatuur achterin is be
reikt, worden er van de bovengenoemde meetpunten tijdens alle
proeven drie meetrij en neergelegd. Op deze wijze kunnen ook de
plaats-lengte effecten in het bed nader bekeken worden.
De eerste meetrij wordt op 1 meter van het begin van het bed
(aan de stoomaanvoerkant) gelegd (meetrij 1), de tweede rij in
het midden (meetrij 2) en de derde op 1 meter van het eind
(meetrij 3) .
Verder liggen er helemaal aan het eind van het bed nog thermo
koppels in alle drains (meetrij 4).

5.4

Verwerking van de meetresultaten

De meetresultaten worden tijdens de proef om de twee minuten
door de vijf dataloggers uitgeprint. Deze meetwaarden worden
vervolgens door de typistes ingevoerd in een datafile van
LOTUS, van waaruit de meetwaarden verder worden verwerkt.
De meetwaarden worden op twee manieren doorgenomen. De eerste
aanpak houdt in dat alle meetwaarden per proef in de volgende
stappen worden bekeken:
* Per meetrij wordt bekeken na hoeveel minuten stomen het
grootste gedeelte van de meetpunten in de meetrij een tempe
ratuur van boven de 95°C heeft bereikt. Dit tijdstip wordt
genoteerd (zie bijlage van de desbetreffende proef).
* De punten die op bovengenoemd tijdstip die 95°C nog niet
behaald hebben worden genoteerd (zie bijlage van de desbe
treffende proef).
* De hierboven genoemde punten worden afzonderlijk bekeken en
we proberen te achterhalen wat de oorzaak van dat achter
blijven is (zie bijlage van de desbetreffende proef).
Enkele oorzaken van de achterblijvende temperaturen kunnen
zijn:
- Deze meetpunten kunnen met een terugslag van temperatuur
te maken hebben t.g.v. de aanwezigheid van condenswater
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op de plaats van het meetpunt.
- De meetpunten kunnen ook op een positie geplaatst zijn,
waar het substraat lange tijd nodig heeft om de benodigde
temperatuur te komen. Dit kan o.a. komen doordat het meet
punt buiten een stoomstroom ligt en dus via onderlinge
geleiding van de substraatkorrels opgewarmd moet worden.
*

Daarna worden andere opmerkelijkheden die uit de resultaten
van de proef naar boven komen, genoteerd en wordt er ge
zocht naar mogelijke verklaringen voor de meetresultaten
die niet aan de verwachtingen hebben voldaan (zie bijlage
van de desbetreffende proef).

*

Als volgende stap wordt van het voorgaande een samenvatting
gemaakt en vanuit de samenvattingen van alle proeven wordt
een eerste conclusie getrokken, waarvan het belangrijkste
in het uiteindelijke verslag vermeld wordt (zie §6.1).

De tweede aanpak is een analyse van de afzonderlijke proeffactoren. Hierbij worden de opwarmsnelheden van de bedden met
verschillende proeffactoren aan de hand van de meetresultaten
met elkaar vergeleken d.m.v. een soort puntensysteem (zie
§6.2). We vergelijken een meetpunt in bijv. een bed met drain
laag met hetzelfde punt in een bed zonder drainlaag. Dezelfde
vergelijking wordt opgesteld voor de andere proeffactoren. Dit
gebeurt zowel onderin, op halve hoogte als bovenin het bed en
dat allemaal voorin, middenin en achterin het bed.
Als kanttekening moet gezegd worden dat de verschillende proe
ven
niet exact hetzelfde zijn uitgevoerd, waardoor de verge
lijkingen van 2 bedden die in verschillende proeven liggen
nooit 100 % betrouwbaar is. De enigste factor waarvoor dit
niet geldt is de factor bodemvorm, omdat die factor als enige
in dezelfde proef is opgenomen (de bedden met de V-vormige
bodem en de rechte bodem worden immers gelijktijdig gestoomd).
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6 Bespreking meetresultaten
In dit hoofdstuk staat van elke proef afzonderlijk een zeer
beknopte samenvatting van het wat er o.a. uit de proef naar
voren is gekomen. De uitvoeriger bespreking is te vinden in de
bijlage van desbetreffende proeven. Verder in het hoofdstuk
volgen vergelijkingen van de afzonderlijke proef factoren aan
de hand van een puntensysteem.
6.1

Samenvattingen proefverloop

1) Veel problemen met bereiken van temperaturen a.g.v. proble
men met de waterafvoer. Deze problemen doen zich voornamelijk
voor in het bed met de vlakke bodem. Hierop zal gelet moeten
worden als men de betrouwbaarheid van deze proef wil weerge
ven.
Het vermoeden ontstaat dat er niet een horizontaal stoomtransport plaatsvindt, maar een verticaal stoomtransport.
2) Het vermoeden dat er geen horizontaal maar een verticaal
stoomtransport plaatsvindt wordt versterkt.
De punten op de bodem van het vlakke bed hebben verreweg de
meeste tijd nodig om opgewarmd te worden.
Het stoonwervoer door de drain verloopt zeer stroef, waar
schijnlijk vanwege de grote weerstand van de ribbels in de
drain.
3) Er lijkt ook hier sprake te zijn van verticaal, i.p.v.
horizontaal stoomtransport.
De condenswaterafvoer is verbeterd t.o.v. de vorige proeven.
Het is nu waarneembaar dat er achter in het bed een grotere
onderdruk wordt opgebouwd door de ventilator dan voorin. Dit
blijkt uit het verminderde aantal probleemgevallen achter in
het bed.
4) Een hogere stoomdruk heeft een kortere opwarmperiode tot
gevolg. De vraag is echter hoe hoog die stoomdruk mag zijn
i.v.m. de te hoge stoomdruk in de vorige proef. Er zal gezocht
moeten worden naar een drain die een hogere stoomdruk en
daarmee een grotere stoomstroming aankan.
De afvoer van condenswater functioneert nog niet helemaal
optimaal.
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5) Het bollen van het zeil in het midden van het bed gaat
samen met het teruglopen van enkele temperaturen op dezelfde
plaats onder in het bed. M.a.w.: het zeil lijkt te gaan bol
len, zodra het substraat verzadigd is met vocht.
Er lijkt veel warmte, en dus energie, verloren te gaan aan de
betonrand van het bed. Dit blijkt uit de langere opwarmtijden
daar en uit de snellere afkoeltijden na het stomen.
6) Bij het stomen met 2 drains en afzuigen met 3 drains,
ontstaan er achter in het bed wat problemen. De oorzaak hier
van is een onderbroken stoomstroom. Op de onderbroken stukken
blijft het relatief koud.
7) Uit deze proef volgt dat het horizontale stoomtransport in
de bedden met rechte bodem gemakkelijker gerealiseerd wordt
dan in die met een schuine bodem. Daarvoor moet echter wel de
stoomdruk hoog genoeg zijn, waardoor de stoom verder het bed
in wordt geblazen. In het tweede geval (schuine bodem) moet de
stoom iets verder naar beneden (15 mm), wat kennelijk minder
gemakkelijk gerealiseerd wordt.
8) Achterin het bed met de schuine bodem zijn het minst pro
blemen. Waarschijnlijk een samengaan van een schuine bodem
voor een goede condenswaterafvoer en een hoge onderdruk door
dat dit gedeelte zich vlak bij de ventilator bevindt.
9) Uit deze proef blijkt dat slechts in meetrij l van het bed
met de rechte bodem gesproken kan worden van horizontaal
stoomtransport. In de andere gevallen gaat de stoom eerst naar
boven en wordt daarna door de afzuigdrains het substraat
ingezogen of gaat de stoom met een soort bochtje (Romeinse
boog) door het substraat van de pers- naar de zuigdrain.
10) Het laatste meetpunt dat de 95 °C bereikt is de tempera
tuur van het afzuigwater. Misschien kan hieruit worden afge
leid dat een stoombeurt geslaagd genoemd kan worden indien het
afgevoerde condenswater de benodigde temperatuur heeft be
haald.
Door een betere afdichting, t.o.v. de kleibedden, van de drain
door een PolyPropeen vezelmat gaat de stoom gemakkelijker naar
de achterkant van het bed, i.p.v. er aan de zijkant uit te
stromen, zoals in de kleibedden het geval was.
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6.2

Vergelijkingen a.d.h.v. puntensysteem

In de volgende paragrafen worden de opwarmsnelheden van over
eenkomstige meetpunten in de bedden met factoren die we willen
vergelijken tegen elkaar uitgezet. Het bed waarvan de opwarmsnelheid op dat punt het hoogst is krijgt één punt. Bij gelijk
oplopende temperaturen krijgen beide een half punt.
Bij de vergelijking van de temperaturen is ten eerste gekeken
of de vereiste temperatuur is bereikt. Als beide punten de
95 °C hebben gehaald, krijgt het punt met de hoogste opwarmsnelheid één punt. Als slechts één van de twee het heeft ge
haald krijgt die één punt. Als beide te vergelijken punten het
niet hebben gehaald, is de vraag hoe ver ze wel gekomen zijn,
hoe lang dat geduurd heeft en of er een reden voor het niet
warmer worden is (bijv. condenswater in het bed). Als een van
de punten naar 90 °C is gestegen en daarna door bijv. water
overlast weer is teruggezakt, maar in het begin wel een hogere
opwarmsnelheid had dan de andere, krijgt die een punt (dus opwarmsnelheid is het belangrijkst). De bovenste cijfers in het
rijtje van 3 gelden voor de eerste meetrij in het proefbed, de
middelste rij geldt voor de tweede meetrij en de onderste
cijfers gelden voor de derde meetrij in de proefopstelling.
De uitkomst van de puntentelling staat in bijlage 19.
6.2.1

V-vormige of vlakke bodem

Totaal gemiddelde:

Vorm van de bodem
Recht Schuin
Meetrij l
26 %
74 %
Meetrij 2
57 %
43 %
Meetrij 3
50 %
50 %

Gemiddelde bovenin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

40 %
58 %
46 %

60 %
42 %
54 %

Gemiddelde middenin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

13 %
67 %
72 %

87 %
33 %
28 %

Gemiddelde onderin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

29 %
52 %
39 %

71 %
48 %
61 %

Op de voor het stomen de belangrijkste plaats in het bed, de
bodem, voldoet voorin en achterin het bed de schuine bodem het
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best. In het midden van het bed is er een klein voordeel voor
de rechte bodem.
In meetrij l is het elke keer de schuine bodem die er het best
uitkomt. In meetrij 2 wint de rechte bodem steeds.
Onderlinge vergelijking meetriien:
Veelal komt uit de puntentelling voort: hoe minder drains er
worden gebruikt, des te beter functioneert de schuine bodem
t.o.v. de rechte bodem.
In een bed zonder drainlaag voldoet de schuine bodem met een
redelijke voorsprong het best. Als we dan de bedden met drain
laag bekijken, wordt die voorsprong een stuk kleiner en soms
functioneert de rechte bodem zelfs het best. In het zandbed
met drainlaag voldoet,'indien er maximale stoomtoevoer is, het
rechte bed iets beter dan het schuine bed. Bij minder drains
heeft het schuine bed een lichte voorkeur.
Bij grof substraat is de opwarmsnelheid van de bodempunten in
het bed met de schuine bodem altijd sneller dan die van de
rechte bodem. De belangrijkste reden hiervan zal zijn dat het
water in het schuine bed veel sneller afgevoerd wordt.
In het zandbed zonder drainlaag zijn de resultaten in het
schuine bed beter dan in het rechte bed (snellere opwarmtijd
en minder achterblijvers). In het zandbed met drainlaag vol
doet, indien er maximale stoomtoevoer is, het rechte bed iets
beter dan het schuine bed. Bij minder drains heeft het schuine
bed een lichte voorkeur.
6.2.2

Aantal gebruikte drains

Totaal gemiddelde:

Verhouding stoom : afzuig
4 : 3
2 : 1
Meetrij 1
54 %
46 %
Meetrij 2
71 %
29 %
Meetrij 3
81 %
19 %

Gemiddelde bovenin

Meetrij l
Meetrij 2
Meetrij 3

60 %
58 %
90 %

40 %
42 %
10 %

Gemiddelde middenin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

56 %
80 %
81 %

44 %
20 %
19 %

Gemiddelde onderin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

52 %
70 %
79 %

48 %
30 %
21 %
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Zoals verwacht mocht worden is de opwarmsnelheid met 4 stoomdrains en 3 afzuigdrains gemiddeld hoger dan met 2 stoomdrains
en 1 afzuigdrain. Opmerkelijk is dat dit verschil duidelijker
wordt naarmate we verder komen in de lengte van het bed.
Onderlinge vergelijking meetriien:
In de bedden met drainlaag wint in de eerste 2 meetrijen de 2l-opstelling het vaak van de 4-3-opstelling. Dit is vooral te
zien bij grof substraat. In de proeven zonder drainlaag vol
doet de 4-3-opstelling meestal het best. Bij fijn substraat
(zand) is de 4-3 op de bodem altijd beter dan de 2-1.
6.2.3

Bed met of zonder drainlaag

Totaal gemiddelde:

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

Drainlaag
met
zonder
68 %
32 %
52 %
48 %
60 %
40 %

Gemiddelde bovenin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

38 %
33 %
40 %

62 %
67 %
60 %

Gemiddelde middenin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

63 %
43 %
52 %

37 %
57 %
48 %

Gemiddelde onderin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

78 %
61 %
69 %

22 %
39 %
31 %

Uit het totaal gemiddelde volgt een procentueel voordeel voor
het stomen met een drainlaag. Als we gaan kijken waar dit
voordeel vandaan komt zien we dat dit vooral voort komt uit de
vergelijkingen op de bodem van het bed, waar het percentage
met drain stomen het hoogst is. Aangezien er altijd het meest
problemen waren met het op temperatuur krijgen van de punten
op de bodem en omdat dit qua stomen een belangrijke plaats in
het bed is, is dit een zeer belangrijke uitkomst. Hieruit
blijkt dat een drainlaag in een substraat zeer gewenst is voor
een snelle opwarming van het op de bodem gelegen substraat.
Als we de opwarmpercentages bovenin, middenin en onderin met
elkaar vergelijken, zien we dat het winstpercentage van het
stomen met een drainlaag in de volgorde boven-midden-onder
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steeds groter wordt en het
zelfsprekend steeds lager.

percentage zonder drainlaag van

Als we de percentages voor de verschillende meetrijen in de
bedden met drainlaag onderling vergelijken, zien we steeds
weer dat meetrij 1 een percentage van bijv. x % heeft, dat
meetrij 2 daaronder ligt en dat meetrij 3 weer iets hoger
wordt. Hieruit zouden we af kunnen leiden, dat de drainlaag
het best functioneert als er met hoge druk stoom ingeblazen
wordt (meetrij 1) of als er met een flinke onderdruk wordt
afgezogen (meetrij 3). In het middengebied, waar deze twee
elkaar zouden moeten compenseren blijft het gemiddelde iets
achter.
Onderlinge vergelijking meetriien:
Als er met 2 drains gestoomd en met 1 afgezogen wordt, functi
oneert het bed met drainlaag beter t.o.v. het bed zonder
drainlaag dan dat er met 4 drains gestoomd en met 3 drains af
gezogen wordt. Dit blijkt uit het verschil in puntenverhouding
dat elke keer optreedt. Dit is zowel in de klei- als in de
zandbedden waar te nemen.
Hieruit blijkt dat een drainlaag zeer gewenst is als we met
weinig drains willen stomen. Een oorzaak zou kunnen zijn dat
de stoomdruk in het eerste geval (2 stoom-, 1 afzuigdrain)
hoger is omdat er met minder drains wordt gestoomd, maar er
wel een ongeveer even grote hoeveelheid stoom wordt aange
voerd. Omdat de drains maar 3-zijdig geperforeerd zijn, wordt
de stoom naar 3 kanten geblazen, dus ook horizontaal en aange
zien er in het kleibed het meeste ruimte is, wordt de stoom
hier het verst het bed ingeblazen.
Een tweede oorzaak kan zijn dat de onderdruk hoger is omdat er
met minder drains wordt afgezogen, maar de capaciteit van de
ventilator wel gelijk blijft.
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6.2.4

Kleibed of zandbed

Totaal gemiddelde:

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

klei
94 %
96 %
100 %

zand
6 %
4 %
0 %

Gemiddelde middenin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

68 %
82 %
100 %

32 %
18 %
0 %

Gemiddelde onderin

Meetrij 1
Meetrij 2
Meetrij 3

99 %
98 %
100 %

1 %
2 %
0 %

Net zoals verwacht volgt uit deze cijfers dat de opwarmsnelheid van de kleibedden hoger is dan die van de zandbedden.
We moeten niet vergeten dat we in het geval van de kleibedden
te maken hebben met de temperatuur van de lucht tussen de kor
rels. Dus voordat de kleikorrels tot binnenin opgewarmd zijn
kan er nog wel enige tijd bij opgeteld worden (± 4 a 5 minu
ten, zie bijlage 20). Maar dan nog zal de opwarmsnelheid van
de kleibedden de hoogste van de twee blijven.
Het valt op dat de punten die nog door de zandbedden worden
gescoord nooit in meetrij 3 liggen, maar alleen in meetrij 1
en 2. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de afzuiging, welke
achterin het bed het grootst is, die beter functioneert indien
er meer ruimte tussen de korrels aanwezig is.
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7 Conclusies
Het is niet gelukt om, zoals was gesteld voor het slagen van
de proef, de gehele bedden binnen 15 minuten boven 95°C te
krijgen. In de kleibedden waren er ± 22 minuten voor nodig om
het grootste gedeelte van het bed op 95°C te krijgen. In de
zandbedden varieert deze tijd, afhankelijk van de andere
factoren die in de proef zijn opgenomen, van 48 minuten tot 1
uur en 30 minuten.

In de bedden met de vlakke bodem zijn meer problemen met de
afvoer van condenswater dan in die met de V-vormige bodem. Een
gevolg hiervan is dat er in de vlakke bedden meer problemen
optreden met het op temperatuur brengen van het substraat op
de bodem van het bed dan in de bedden met de geprofileerde
bodem.
Op de, voor het stomen belangrijkste plaats in het bed, de
bodem, voldoet voorin en achterin het bed de schuine bodem het
best. In het midden van het bed is er een klein voordeel voor
de rechte bodem.
Een conclusie die vaak naar voren kwam was: hoe minder drains
er worden gebruikt, des te beter functioneert de schuine bodem
t.o.v. de rechte bodem.
Bij een vergelijking tussen een bed met en zonder drainlaag
voldoet de eerste het best. Dit voordeel wordt vooral behaald
op de bodem van het bed. Omdat dit qua stomen een belangrijke
plaats in het bed is, is dit een belangrijke uitkomst. Hieruit
blijkt dat een drainlaag zeer gewenst is voor een snelle en
goede opwarming van het op de bodem gelegen substraat.
De kleibedden hebben een hogere opwarmsnelheid dan de zandbed
den. Ook blijkt dat de afzuiging het best tot z'n recht komt
als er veel ruimte tussen de substraatkorrels is, zoals het
geval is bij kleikorrels.
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De proeven onderling vergeleken valt het op dat in de proeven
met drainlaag in de eerste 2 meetrijen vaak de 2-1-opstelling
beter functioneert dan de 4-3-opstelling (vooral in de kleibedden). In de proeven zonder drainlaag komt de 4-3-opstelling
veelal het best uit de bus.
De drainlaag functioneert het best als de stoom met hoge druk
uit de drains geblazen wordt of als er met een hoge onderdruk
afgezogen wordt.
In een bed zonder drainlaag voldoet de schuine bodem met een
redelijke voorsprong het best. Als we de bedden met drainlaag
bekijken, is die voorsprong een stuk kleiner tot miniem gewor
den.
De opwarmsnelheid met 4 stoomdrains en 3 afzuigdrains is
gemiddeld hoger dan met 2 stoomdrains en 1 afzuigdrain. Opmer
kelijk is dat dit verschil in de lengte van het bed duidelij
ker wordt.

Een goede condenswaterafvoer blijkt een heel erg belangrijk
aspect te zijn voor het slagen van het stoomproces. Bij een
slechte afvoer van condenswater wordt het substraat nat en zal
het heel veel stoom, en dus tijd en energie, kosten om het
substraat op een temperatuur van 95°C te krijgen. Dit kost
waarschijnlijk meer tijd omdat het warmtewisselend oppervlak
veel kleiner wordt en geleiding dus belangrijker wordt. Dit
houdt in dat de af te leggen weg langer wordt, en dat kost
meer tijd.
De gedachte dat er een horizontaal stoomtransport in het bed
zou ontstaan ging niet op. De stoom ging uit de stoomdrains
omhoog, verzamelde zich onder het stoomzeil en werd van daar
uit door de afzuigdrains naar beneden gezogen. Als gevolg
hiervan duurde het vooral onderin het bed vrij lang totdat de
gewenste temperatuur werd bereikt. Hierbij ging het voorname
lijk om de meetpunten die precies tussen twee drains inliggen.
Een hogere stoomdruk heeft een hogere opwarmsnelheid
gevolg. Maar om dit te kunnen realiseren zal er naar
sterkere drainageslang gezocht moeten worden.
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tot
een

Het lijkt erop dat, als er stoom aangevoerd blijft worden op
het moment dat het substraat verzadigd is met condenswater en
de afzuigdrains de afvoer van het condenswater niet aankunnen,
de stoom een weg naar boven gaat zoeken. Vanaf dat moment gaat
het stoomzeil bollen.
De stoomdoorvoer in de lengte van de stoomdrains verloopt,
voornamelijk in de kleibedden, zeer stroef. Dit lijkt een
gevolg van de grote wrijving die het op z'n weg door de drain
ondervindt t.g.v. de vele ribbels. De stoom verlaat in zo'n
geval gemakkelijker de drain door de perforaties in de buiten
wand dan dat het zich verder verplaatst door de drain in de
lengterichting van het bed. Een voordeel van de zandbedden
boven de kleibedden is dat hier de uittredeweerstand veel
groter is doordat ten eerste het zand een veel grotere stro
mingsweerstand om de drain vormt dan de kleikorrels en ten
tweede omdat er een vezelmat om de drains is bevestigd.
Uit de gegevens die tot nu toe zijn verzameld lijkt de volgen
de opstelling de ideaalsituatie:
Een bed gevuld met kleikorrels, met eronder een drainlaag.
De bodem is V-vormig met in het midden een verzonken drain.
De stoom wordt aangevoerd door 4 stoomdrains en het condenswa
ter wordt afgezogen door 3 afzuigdrains (bedbreedte: 1,40 m).
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8 Discussie & aanbevelingen
8.1

Discussie

De uitkomsten van de eerste proeven kunnen niet geheel be
trouwbaar genoemd worden i.v.m. de problemen met de afvoer van
het condenswater uit de proefbedden. Waarschijnlijk zal het
zonder deze problemen wel haalbaar zijn om de kleibedden
binnen 15 minuten boven 95 °C te krijgen en die temperatuur
een uur vast te houden.
Nu de problemen met de afvoer van het condenswater voor het
grootste gedeelte onder controle zijn, zou het in het belang
van het onderzoek heel verstandig zijn om zeker de eerste vijf
in dit verslag behandelde proeven opnieuw uit te voeren.
Nu gebleken is dat de aanvoer van stoom door stoomdrains geen
horizontaal stoomvervoer door het substraat tot gevolg heeft,
maar dat de stoom eerst naar boven gaat en daarna weer naar
beneden wordt gezogen, zal het raadzaam zijn de proef voort te
zetten en de toevoer van de stoom direct onder het zeil te
testen. Dit vooral omdat de aanleg van zo'n systeem in de
praktijk een stuk goedkoper uit zal vallen. Hier kan immers
het gedeelte voor de stoominvoer worden weggelaten.
8.2

Aanbevalingen voor verder onderzoek

Een storende factor tijdens de proef het grote energieverlies.
Om tijdens het stomen energie te kunnen besparen kan gedacht
worden aan het de volgende aanpassingen van het stoomproces:
*

*

*

Over het stoomzeil een isolerende noppenfolie leggen,
waardoor er minder energie aan de koudere buitenlucht
verloren gaat.
I.p.v. het bovenstaande kan ook gezocht worden naar beter
isolerende folies, die aan de voorwaarden voldoen om als
stoomzeil gebruikt te kunnen worden.
Het aanbrengen van een isolatielaag tussen de folie en de
ondergrond en tussen de folie en de betonnen looppaden,
omdat dat de plaatsen zijn waar veel energie verloren gaat.
Om te kunnen zien hoe groot dit energieverlies aan de bodem
is, kunnen bij een vervolg van het project temperatuurmetingen in de ondergrond worden verricht.
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*

Een gemakkelijkere methode ontwikkelen om de stoomzeilen
vast te leggen, zonder dat er stoomlekkage optreedt.

*

De afstand tussen het te stomen bed en de stoomketel zo
klein mogelijk houden, i.v.m. uitwendige afkoeling van de
stoompijpen door een koude omgeving.

*

De mogelijkheid bekijken of het financieel haalbaar is om
de stoom aan te voeren door geïsoleerde stoombuizen. Dit
zal in overeenstemming met de loonstomers moeten gebeuren,
omdat deze gewoonlijk ook voor de buizen zorgen als er een
stoomketel bij hen gehuurd wordt. Misschien bestaat er voor
hen wel de kans om vanuit het oogpunt van energiebesparing
subsidie te krijgen bij de aanschaf van dit soort pijpen.

Ook zouden er nog wat onderdelen van het
aangepast of onderzocht kunnen worden:

stoomcircuit

zelf

*

Indien mogelijk moet er vlak voor de bed-intrede van de
stoom een condenspot op de stoompijp geplaatst worden,
waardoor een groot gedeelte van de reeds in de stoompijp
gecondenseerde stoom eruit gehaald kan worden.

*

Omdat er nu veel problemen zijn met een precieze hoeveel
heid stoomtoevoer, moet er een toepassing gemaakt worden
waardoor de stoomtoevoer uit de ketel naar het bed nauwkeu
riger geregeld kan worden. Dit zou kunnen door een soort
niveauregeling m.b.v. een vlotter boven het stoomzeil op te
stellen. Dit houdt in dat als het stoomzeil t.g.v. de druk
onder het zeil tot op een bepaalde hoogte gestegen is, de
stoomtoevoer automatisch verminderd wordt en als het zeil
weer gezakt is, de stoomtoevoer weer opgevoerd wordt.

*

Omdat het vermoeden bestaat dat de middelste kranen op het
spruitstuk een hogere stoomdruk leveren dan de buitenste
kranen, moet hiernaar een onderzoek worden verricht. Mocht
dit vermoeden waar zijn, kan geprobeerd worden de druk met
de kranen te regelen. Als dit niet lukt zal het spruitstuk
aangepast moeten worden.
Ook is er een kraan op het spruitstuk gemonteerd, die af
wijkt van de andere 7 kranen. De doorstoomopening van die
kraan is groter en zal waarschijnlijk meer stoom geven.
37

Er bestaat een vermoeden dat de uittredeweerstand uit de
drains, afhankelijk van substraat en omhulling, veel lager
is dan de weerstand die bij de lengteverplaatsing wordt
ondervonden. Hiermee wordt bedoeld dat de stoom gemakkelij
ker de drain door de perforaties verlaat dan dat de stoom
zich in de lengte van de drain verplaatst naar de achter
kant van het bed. Ook moet er naar een oplossing gezocht
worden om voorin het bed een grotere onderdruk te kunnen
opbouwen. Met de huidige methode van afzuigen is het alleen
de eerste 7 à 8 meter goed merkbaar. Misschien moet er in
beide gevallen gezocht worden in de richting van een ander
soort draninagepijp (grotere diameter of de binnenkant van
de drainageslang niet geribbeld).
De huidige drains zijn driezijdig geperforeerd (over de
lengte van de drain zijn dus 3 rijen geperforeerd). Voor
een betere verdeling van de stoom in het bed zou het beter
zijn als de drain meerzijdig geperforeerd zou zijn.
Tijdens de afgelopen proeven was er geen vast klimaat in de
kas. De ene keer was het koud, de andere keer was het er
warm t.g.v. een instralend zonnetje. Voor de betrouwbaar
heid van de resultaten zou een vast klimaat beter zijn.
Ook moet er eens met de TD overlecht worden of de datalog
gers beschikken over een inwendige temperatuurcorrectie.
Ook werd een bed wel eens 2 maal op een dag gestoomd om
huurkosten van de ketel te besparen. De tweede keer was het
bed dan echter nog niet helemaal afgekoeld en nog vrij nat,
waardoor we verschillende proeven eigenlijk niet met elkaar
kunnen vergelijken. Dit moet de volgende keer vermeden
worden.
Tijdens volgende proeven zou het raadzaam zijn om de ver
schillende drukken in en om het bed te meten. Dit zijn de
ingangsdruk van de stoom, de druk onder het stoomzeil en de
onderdruk in de centrale afzuigpijp.
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