Ondergronds luchtinlaatsysteembij vleesvarkens
functioneert goed
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D e nieuwe vleesvarkensstal van het Varkensproefbedrijf "Zuid- en West-Nederland" te
Sterksel is bijna één jaarin gebruik. Opvallend aande stal is het luchtinlaatsysteem, waarbij de luchtvan buitenaf onder de dichte bolle ligvloer
van de dieren door onder de controlegang komt. Van hieruit komt de lucht omhoog. Het ondergronds luchtinlaatsysteem
heeft een flink conditionerend effect
op de verse ventilatielucht.
Onder warme omstandigheden koelt de lucht maximaal 5 graden af, onder koude omstandighedenwarmt d.e lucht
maximaal 5 graden op. Het luchtinlaatsysteemgeeft een nagenoeg perfecte en constante
luchtverdeling en eengoed afdelingsklimaat.
De stalbestaat uit zesafdelingen voor ieder 144
vleesvarkens. Elke afdeling heeft in het midden een
controlegang enaan beide zijden hokken. In twee
afdelingenis gebruikgemaakt van flexibele hokinrichting (verwijderbaretussenhekICen),waardoor de
dieren gehuisvest Ikunnen worden in grote of Ikleine
groepen. In de andere afdelingen zijn de dieren gehuisvest in groepen van twaalf dieren. De vleesvarkens krijgen brijvoer verstreld, in vier afdelingen via
een dwarstrog en in de andere twee afdelingen via
eenvario-mix. Elke afdeling is uitgevoerd met het
IC-V Groen-Labelsysteem. Voor in het hol< ligt een
zogenaamd 'waterkanaal', bestaande uit een roestvaststalen goot. In de controlegang en op het waterkanaal liggen betonnen roosters. Achter in het hok
ligteenmestkanaal
met schuine putwandenen
daarop opklapbare metalen driekantroosters. Hiertussen ligt een dichte, bolle ligvloer, die aan de onderzijde is geisoleerd en is uitgevoerd met vloerverw a n i n g en-koeling. Onder decontrolegang is
ruimteverwarming of -koeling in de v o n van deltabuizen ge'installeerd. D e mest wordt uit de afdelingen verwijderd via een rioleringssysteem.

Het luchtinlaatsysteem
De verse lucht Ikomt de stal binnen via luchtinlaten
aan de buitenzijde van de stal. De ruimte onder de
dichte ligvloer van de dieren wordt hierbij als luchtinlaatkanaal gebruikt. De verse lucht gaat hierna via
openingen in de draagmuurvan de dichte vloer on-

der de roestvaststalengoot in het waterkanaal door.
Hierna stroomt de lucht via de betonnen roosters
in de controlegang omhoog langs de dichte holkafscheiding. De verse lucht stroomt vervolgens langzaam in de verschillende hokken (zie figuur I).

Meetsysteem
In elke afdeling is een automatisch meetsysteem ge'installeerd waarmee diverse Ikimaatparameters, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdrul<en luchthoeveelheid, onafhankelijkvan de klimaatregelapparatuur continu gemeten kunnen worden. Het systeem kan nog uitgebreid worden metallerlei andere
sensoren. In eerste instantie is één afdeling van de
stal uitgevoerd met eenaantal temperatuursensoren om het conditionerend effect van het ondergronds luchtinlaatsysteem in beeld te Ikunnen brengen. Voor één van detwee luchtinlaten van de afdeling is een temperatuursensorgeplaatst om de temperatuur van de binnenkomende buitenluchtte bepalen.Daarnaastzijnindeafdeling
drie temperatuursensoren onder de betonnen roosters vande
controlegang geplaatst om de temperatuur van de
indeafdelingbinnenkomendelucht
te bepalen.
Door de temperatuurvan de buitenlucht en de binnenlkomende lucht t e vergelijlken Ikan het conditionerendeffect van het ondergronds luchtinlaatsysteem in beeld gebracht worden. Er is OOI< een temperatuursensor op dierniveau geplaatst om de afdelingstemperatuurt e meten.

Conditionerend effect

tuur van de binnenIComende luchtgemiddelde
is de
temperatuur vande driemeetpuntenonder
de
Voor de presentatie van de resultaten is gekozen controlegang.
In figuur 2 zijn de temperatuur van de
voor willekeurige dagen, die een representatief beeld buitenlucht, de
temperatuur vande binnenkomengevenvaneenlangere
meetperiode. De temperade lucht ende afdelingstemperatuurtijdenseen war-

Luchtstroom

Figuur I : Tekening van het ondergronds luchtinlaatsysteem

me dag weergegeven. In de nachtpenode leverthet
luchtinlaatsysteem een opwarming (circa 2"C),terwijl het systeeminde warme dagperiodeeenafkoeling geeft (circa5°C).Uit figuur 2 komt naar vorendatde
temperatuur van debinnenkomende
lucht veel constanter is dan de temperatuur van de
buitenlucht. Het gemiddeld gewichtvan de dieren in
de afdeling was op deze dag ongeveer 23 kilogram.
In figuur 3 zijn de temperatuur van de buitenlucht,
de temperatuur van de binnenkomende lucht en de
afdelingstemperatuur tijdens een koude dag weergegeven. Het gemiddeld gewicht vande dieren in
de afdeling was op deze dag ongeveer 75 kilogram.
Uit figuur 3 is het opwarmend vermogen van het
luchtinlaatsysteemineenIkoude
periode opte
maken. In de nachtperiode, bij een buitentemperatuur van ongeveer - I "C, levert het luchtinlaatsysteem een opwarmend effect van ruim 5°C.
De ruimte- en vloerverwarming of -I<oeling zijn tijdens de twee weergegeven dagen niet in werking
geweest. De ligvloer van de dieren is aan de onderzijde ge'isoleerd. Dit betelcent dat er nauwelijks invloed isvan het warmteverlies uit de vloerverwarming of de warmteproductie van de dieren op de
binnenl<omende lucht. De opwarming of afkoeling
van de verse ventilatielucht isdus grotendeels veroorzaakt door hetconditionerend effect van de
ondergrond van het grondkanaal en kost geen extra
energie. Uit verschillen tussen de gemeten temperaturen van de drie meetpunten onder de controlegang bleek dat het conditionerendeffect groter is
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als debinnenkomendelucht
langerin
geweest met de ondergrond.

contact is

Luchtverdeling
Sinds het ingebruiknemenvan
het ondergronds
luchtinlaatsysteem in de nieuwe vleesvarkensstal
is al
verscheidene keren het I<limaat in de verschillende
afdelingen doorgemeten. Uit de rookproeven bleek
datdeluchtverdeling indeafdelingengedurende
het gehele jaar nagenoeg perfect was. D e controlegang vulde zich bij elke rookproef met verse lucht,
waarnadezezichlangzaam
over deverschillende
hol<l<enverdeelde (zie foto). Het Itlimaat in de afdelingen wordt door de dierverzorgers als zeer goed
ervaren. O m een optimale luchtverdelingen -conditionering te verkrijgen is het belangrijk om de lucht
zo langzaam mogelijk te verplaatsen en dus overal
een ruime doorgang t e geven. O m windinvloeden
uit te sluiten en ongedierte en vuiluit de luchtinlaatkanalen t e houden is het aan te bevelen de luchtinlaat aan de buitenzijdevan de stal uit te voeren met
windbreel<gaas.

Conclusie
Het ondergrondsluchtinlaatsysteemindenieuwe
vleesvarkensstal van het Varkensproefbedrijft e Sterkse1 functioneert goed. Uit de metingen blijkt dat het
luchtinlaatsysteemeen conditionerendeffectheeft
op de verse ventilatielucht. Het Ikimaatinde verschillende vleesvarkensafdelingen is goed. B
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Figuur 2 De temperatuur van de buitenlucht en de
temperatuur van de lucht onder de contrclegang op een warme dag (I 3-08-2000)

Figuur 3: D e temperatuur van de buitenlucht en de
temperatuur van de lucht onder de controlegang op een koude dag (26-02-2000)

