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In aanvulling op rapport 47® i3 in het navolgend rapport
getracht de werking van het condit ionneer-apparaat te beschrijven
op een wijze die aan de technische details voorhij gaat en het voor
niet-technisch geschoolden mogelijk kan maken, enigszins met het
apparaat vertrouwd te zijn.
A. De vloeistof {en ga»«») circulatie,
In het schematisch overzicht van fig. 1. stellen de getrokken
bl&uwe lijnen de waterleiding voor, de gestreepte blauwe lijnen het
circulatiewater van de Sihi-pomp, de getrokken rode lijnen de gang
van het vloeibare methylchloride en de gestreepte rode lijnen die
van het gasvormig methylchloride. Tenslotte geven de gestreepte
lijnen de loop van het afgewerkte water.
De waterleiding levert het circulatiewater voor het reservoir,
wat op peil wordt gehouden door een vlotter. Zal door een defect
aan deze vlotter het water in het reservoir stijgen, dan kan het door
een overloop naar de overloopput stromen (via kraan N in getekende
stand)•
Voorts doorloopt het leidingwater de koelwaterleiding van de
koelmachine en verlaat de leiding door de afvoerleiding naar het
riool. V6ôr de koelmachine bevindt zich de waterregulator S die
de doorstroming van het koelwater regelt.
De Slhi-pomp zuigt het water aan uit het reservoir via een
spiraalvormige buis, welke op zijn beurt weer is omgeven door de
spiraalvormige oramanteling van de koelleiding. In het schema zijn die
leidingen ongespiraliseerd weergegeven.
Het aangezogen water wordt opgepompt naar de luchtbevochtiger,
waar het, nadat het door een aantal sproeiers door de gehele ruimte
is verstoven weer in de bak terugvalt.
In de koe!J.spiraal komt vloeibaar methyl chloride binnen na
passeren van het automatisch ventiel T, dat er voor zorgt dat de vloeistofdoorlaat zodanig is dat het methylchloride op de juiste wijze
expandeert.
Tijdens deze expansie in de koelspiraal, wordt de voor het
verdampen benodigde warmte onttrokken aan de binnenspiraal waar het
circulatie in tegenstroom doortrekt. Op deze wijze wordt dus het
water, dat naar de bevochtiger wordt gepompt, gekoeld.
Het methylchloride gaat nu in gasvorm naar de compressor via
het stoffilter E. Daar wordt het samengeperst en naar de oond«isor
geleid, waar het weer tot een vloeistof verdicht.
De driewegkraan L in de drukleiding van het vloeibare methyl
chloride, vertakt de doorlopende koelleiding naar de regelautomaten
S en 0. Vanuit de gasruimte van de condensor is eveneens een verbinding
met automaat G, zodat dus zowel de drukleiding van het vloeibaar methyl
chloride, als die van het gas automatisch kunnen worden geregeld.
Wordt de druk in de vloeistofleiding te hoog, of die in de gasleiding
te laag, dan schakelt G de koelmachine uit.
Voor regulator S geldt in dit verband» hoe lager de druk in
de vloeistofleiding, hoe 'meer de doorstroming van de waterkoeling wordt
geknepen.
Het uitstromende vloeibare methylchloride doorloopt na de
condenâor eerst een waterfilter P en vervolgens terugslagklep B, welke
zich sluit als de koelmachine afslaat. Dit om te voorkomen dat de vloei
stof weer in de condensor terugloopt.
Een weigering van klep B, bijv. het niet terstond opengaan
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nadat de koelmachine ie gaan lopen, wordt eveneens door de regelaar 0
opgevangen. De druk wordt dan in de drukleiding te koog en 0 nchakelt
de koelmachine uit.
De omloopleiding om klep B wordt slechts gebruikt in geval
van controle van deze klep.
B.

Luchtclrculatie.
In fig. 2. is het schema weergegeven van de gang van de lucht
door het conditionneerapparaat. De lucht wordt door een duiker in de
buitenwand van de kelder aangezogen en komt het apparaat binnen door een
stoffilter. Dit is een filter met honingraatconstructie dat olie bevat,
waar stofdeeltjes aan blijven kleven.
De aangezogen lucht wordt, indien nodig eerst voorverwarmd en
treedt aldus verwarmd in de bevochtigingsruimte en wordt daar met water
damp verzadigd.
Vervolgens passeert deze behandelde lucht een filter waardin water»
deeltjes achterblijven en daarna een Sunvio-therraostaat.
Is de lucht te warm en dus meer waterdamphoudend dan de bedoeling
is, dan schakelt de Sunvic de koelmachine aan en het voorverwarmingsele—
ment uit. Bovendien worden de drie dompelelementen, die het water in het
reservoir verwarmen, uitgeschakeld. (Deze dompellichamen zijn in de
figuren niet getekend).
De Sunvic-thormostaat reageert dus indien het juiste dauwpunt
in de ruimte niet is bereikt of is overschreden.
Het dauwpunt is met behulp van de Sunvic zodanig in te stellen
dat de verzadigde lucht na opwarmen een rel. vochtigheid heeft van 65$«
Dit opwarmen geschiedt door het naverwarmingselement in de uitlaat van
het apparaat.
Is de geleverde lucht te droog doordat bijv. de temperatuur in
de ruimte te hoog wordt, dan wordt dit hersteld door een hurnidostaat
die het naverwarmingselement uitschakelt. Bovendien regelt de humidpstaat,
die zich juist boven de ingang binnen in de ruimte bevindt, de elf-ctriscbe
verwarming in die ruimte, sodat dus in bovengenoemd geval, daar tegelijker
tijd de kachels uitgaan en de temperatuur weer daalt tot de-vochtigheid
van 65$ is bereikt.

C. Over de werkelijke plaats der onderdelen.
Figuur 1. is geheel schematisch en zegt niets van de werkelijke
opstelling der onderdelen. Voor het juisie begrip van een en ander volgt
hier een beschrijving van de werkelijke opstelling in de kelder.
Bij het in bedrijf stellen van de apparaten wordt de schakelaar
omgedraaid, midden boven op de schakelkast, die zich bevindt in de gang
vôôr het conditionneerapparaat.' Aan de zijkant van deze kast bevinóen sieh
nog twee schakelaars» êên met de aanduiding Hdag" en "nacht" en Sén hakeliet
tuimelschakelaar»
De eerste sobakelaar behoort op "dag" te staan bij inwerking «tellen van
het apparaat. Bij stiletand moet de schakelaar op "nacht" staan, waarbij dan
enkel de verwarming in de ruimte is ingeschakeld.
De tweede schakelaar moet omlaag Btaanj in de andere stand komt de koel
machine buiten bedrijf, wat nodig is indien enkel de pomp gebruikt wordt
om de overlooppat leeg te zuigen. (Zie E). Behalve het inschakelen van de
hoofdschakelaar van de kast, moet bij het in bedrijf stellen opgelet worden
dat de waterkoeling van de koelmachine aanstaat. (Hoofdkraan waterleiding
openen).
-Aan-
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Aan het conditionneer-apparaat is reohts de aanzuigventilator
te zien, welke door een aparte schakelaar nog ia te bedienen,
In de bovenkap i3 de Sunvic geplaatst, ter instelling van het dauwpunt.
Boven op het waterreservoir zijn de aansluitkappen van de drie dompelelementen waar te nemen en daar achter, omwoeld met isolatieband, de
regulator T, waaruit een spoelvormig gewonden leidinkje komt.
De aansluiting van de waterleiding is rechts onder? via water
meter en kraan stroomt het water door de vlotter in de bak tot een hoogte
die door de drijver wordt bepaald. Links op de bak bevindt zich een
rechthoekige opening, waar men na verwijderen ven het deksel, de water
stand kan controleren. Het water dient zo hoog te staan dat de spiraal
buizen ten minste voor de helft onder staan. Rechts achter aan de bak
ie de overloop en de aftapkraan opgesteld.
In de kast rechts van het conditionneer-epparaat, bevinden zich
de koelmachine en de 3ihi-pomp.
De leidingen zijn grotendeels weggewerkt onder een isolerende
laag en daardoor moeilijk te volgen. De dunne drukleiding van koelmachine
naar de koelspiralen in het waterreservoir is wel geheel zichtbaar*
Via de driewegkraan L (rechts van de machine) en het filter F (voor tegen
de grond plaat aan) loopt de leiding omhoog langs de linker wand
de kast
tot hij halverwege horizontaal gaat, In het horizontale deel ia ook de
klep B aangebracht met de beide kranen (die open behoren te staan) van de
omloopleiding, Y5ôr filter P, even uitstekend boven de drempel van de
kast, bevindt zich de waterrégulâtor S in de waterleiding, met aan de .
top een leiding naar de driewegkraan L.
Rechts naast deze kraan is de belangrijke automaat G opgesteld,
van binnenuit verbonden met de compressor en van buitenaf met een af
takking van kraan L,
Het op het schema aangegeven filter E is in de isolatie op de
linkerwand weggewerkt.
In de zuigleiding zowel als in de persleiding van de koelmachine
is een manometer aangebracht; resp. V en D, In de persleiding van de
Slhi-pomp, die rechts van de koelmachine staat opgesteld is eveneens
een manometer geplaatst.
Vrijgelaten uit de isolatie-ommanteling zijn de kranen
(boven)
en K te zien en links voor de kast in de vloer van het portaal, kraan N.
Over de stand van deze kranen, zie onder E,
Zoals eerder vermeld, bevindt de huraidostaat zich recht boven de
ingang binnen in de geconditionneerde ruimte.
Al de automatische kleppen en regelaars zijn aangesloten op
verschillende relais' in de sohakelkast, welke het apparaat binnen
zekere grenzen bedienen.
Bij een storing in het een of ander gedeelte van de apparatuur,
wordt het betrokken onderdeel automatisch uitgeschakeld en gaat er een
controlelampje aan de kast branden, (Alarm). Tenslotte zij nog vermeld
dat de overloopj*it zich bevindt in de kast tegenover de kast van koel
machine en pomp.
D, Iets over de instelling en de meterstanden.
De huraidostaat en de Sunvic—thermostaat zijn op iedere gewenste
temperatuur en vochtigheid in te stellen en regelen dan door middel van
een fijn-instelling de condities binnen bepaalde grenzen. Bij een overmatig
vochtgehalte of een abnormale droogte van de buitenlucht kan het
gebeuren dat die grenzen buiten de zelfregeling van de huraidostaat vallen
en zal de instelling moeten worden gecorrigeerd.
De humidostaat bevat een stelschroef waarmee een vochtgevoelige
papieren strook kan worden gespannen. Op deze stelschroef is de rel,
vochtigheid in $ aangegeven en er kan grof mee worden ingesteld.
-In-

-4In one geval etaat de grofinatelling op 65 en behoeft verder niet
meer te worden gebruikt. De fijnregeling geschiedt met een atelachroef
die met behulp van een schroevendraaier is bij te stellen.
Duidelijk ia waar te nemen dat bij het aanschroeven de contactpunten
elkaar gaan raken en omgekeerd dat zij elkaar loslaten bij het terug
draaien van de schroef.
Als de vochtigheid om de een of andere reden te hoog is en de
temperatuur te laag, dan moet de schroef, op een moment dat de contacten
los zijn, zover worden aangedraaid dat de contacten elkaar juist weer
raken. Dit wordt herhaald tot de juiste temp. en vochtigheid weer is
verkregen.
De mogelijkheid bestaat voorts dat de vochtigheid te hoog wordt,
terwijl de temperatuur in de ruimte juist is (20 c). In dat geval
zal het dauwpunt in de bevochtigingsruimte te hoog zijn. De aangevoerde
lucht bevat dan teveel waterdamp, hetgeen is te corrigeren door de
stolknop van de Sunvic naar - (min) te draaien. De koelmachine gaat nu
eerder werken en het dauwpunt zal dalen. In een tegengesteld geval moet
de Sunvic vanzelfsprekend naar + (plus) worden gedraaid.
De grofinstelling van het dauwpunt geschiedt met de lastelknop van
de regelaar 0.
De druk van de zuigleiding wordt afgeleaen op de buitenste, zwarte
schaalverdeling van manometer U (beneden op de voorgrond) en moet tussen
de 20 en 30 lbs per sq.oinch aangeven (ij - 2 at). Is de druk hoger
dan 40, dan ia er sprake van gebrek aan gas in de zuigleiding, wat wijat
op lekkage of een defecte klep.
Ia de druk lager, dus een teveel aan gas, dan kan het zijn dat de
filters E- of P verstopt zijn.
De manometer D van de persleiding wordt eveneena op de buitenste,
zwarte schaalverdeling afgelezen en moet tussen de 70
100 lba/sq.ln.
aangeven (5~7 at). Een te hoge druk wijst op een teveel - en een te lage
druk op een te weinig koelwatertoevoer. Dit is met regulator S bij te
stellen.
Als de compressor bevriest is dit een teken dat de koelvloeistofstroom te groot is en er dus vloeibaar methylchloride in de compressor
komt. Het ventiel T moet dan wat worden gekneoen.
De druk van de Sihi-pomp mag niet boven de 2§- at. uitkomen en
niet onder de 1 at. Overschrijding vau. de 2^ at. duidt op verstopping
der sproeiers in de bevochtigingsruimte, terwijl een te lage druk kan
ontstaan indien het waterreservoir door een onbekende oorzaak leeg raakt.
E. Het leegpompen van put en waterreservoir.
Indien door een defect aan de vlotter de overloop in werking is
getreden en de put met water is vol gelopen, kan door omschakeling der
kranen K, N en
de pomp gebruikt worden om de put leeg te pompen.
In fig. 3. is aangegeven h^>e de kranen K en W op de wand zijn
aangebracht en hoe kraan N in de vloer geplaatst iaQ
In de getekende atand (Normaal) 8taat de apparatuur voor het normale
bedrijf geschakeld. (zie de aanduiding rechta van de fig. - analoog
met die van f i g . 1 ) .
De pluggen der kranen zijn alle door een T-inkerving, duidelijk
gemerkt.
Oia de put leeg te pompen worden de kranen in atand II geaet,
waardoor het water uit de put via de pomp naar de riolering wordt afgevoerd.
Het reservoir kan via de put worden leeggemaakt, door het water
door de aftap eerst in de put te laten lopen, doch door kraan N in stand
II te plaatsen (voor £ en W iB atand II gelijk aan stand i), zuigt de
-pomp—
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pomp da bak rechtstreeks leeg.
De overloopput mag nooit geheel worden leeggepompt era
het inzuigen van lucht en vuil tegen te gaan.
F. Onderhoud,
Regelmatig moet het condenswater dat op het apparaat
neerslaat worden weggenomen om het roesten tegen te gaan.
Op geaette tijden moeten de lagers van pomp en koelmachine worden
gesmeerd en ten minste eens in de drie naanden moet het conditionneerapparaat van binnen worden schoongemaakt.
Voor dit doel zijn in de kast van het apparaat verschillende
deksels aangebracht, waardoor het o.a. ook mogelijk is de sproeiers
te bereiken. Deze sproeiers moeten worden doorgestoken en schoonge
spoeld.
Het stoffilter aan de inlaat van het apparaat moet na
gedegen reiniging weer opnieuw worden ingeolied.
Nadat de aanvankelijke moeilijkheden van het apparaat
waren overwonnen, is 00 het ogenblik de werking goed te noemen en
temperatuur zowel als vochtigheid voldoen redelijk aan de gestelde
eisen.
Daar van het apparaat bf de koeling ôf de verwarming is
ingeschakeld, zal de vochtigheid niet volkomen gelijk blijven, doch
regelmatig iets hoger of iets lager zijn dan 6^b.
De grafische registratie ervan toont dan ook een golflijn,
waarvan de amphitude-hoogte de nauwkeurigheid van de instelling
weergeeft. De schommeling is momenteel
+ 2Jb. Ken temperatuur
schommeling is practisch niet waar te nemen e.n liqt tinnen cie t i°c.
GRONINGEN, 17 December 1952.

Th. H. Asselman,
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