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Samenvatting 

Van verschillende typen koelmachines is nagegaan welk type zich het beste leent voor 

aandrijving met behulp van een windturbine. 
Van dit type is het mechanisch en thermodynamisch gedrag bij fluctuaties in het toerental 

onderzocht. 
Vervolgens zijn diverse koppelingsmogelijkheden tussen windturbine en koelmachine met 

elkaar vergeleken. 
Met een model voor de windturbine, de koelmachine en de windsnelheidsverdeling is de 
invloed van verschillende parameters op het gemiddelde geleverde koudevermogen en de 
beschikbaarheid van een bepaald koudevermogen onderzocht. 



I nhoudsopgave 

Samenvatting 

lnhoudsopgave 
Symbolenlijst 

lnleiding 

11 Koelmachines 

2.1 Het Carnotproces 
2.2 De compressiekoelmachine 
2.3 Absorptiekoelmachine 
2.4 Overige koelmachines 
2.5 Verschillende aspekten van de koelmachines 

2.5.1 Het rendement 
2.5.2 Gedrag bij fluctuerend aandrijfvermogen 

2.5.3 Vermogenskarakteristiek 

2.5.4 lnvesteringskosten 
2.5.5 Storingsgevoeligheid, bedrijfs- en onderhoudskosten 
2.6 Afweging tussen de verschillende koelmachines 

111 Compressiekoelmachine 

3.1 Typen compressoren 

3.1.1 Turbo compressoren 
3.1.2 Verdringercompressoren 
3.2 De zuigercompressor 

3.2.1 Smering 
3.2.2 Klepgedrag 
3.3 Thermodynamisch gedrag bij varierend toerental 

3.3.1 Het smoororgaan 
3.4 Aanloopgedrag 
3.5 Enkele conclusies 

VI Koppeling tussen windturbine en koelmachine 

4.1 Vermogensaanpassing 
4.1.1 Verandering van de overbrengverhouding in de koppeling 
4.1.2 Opnemen van een energieopslagsysteem in de koppeling 
4.1.3 Het bij- of afschakelen van een of meer extra 

compressoren of cilinders 
4.1.4 Het varieren van het opgenomen vermogen van de compressor 

4.1.5 Conclusie 
4.2 Mechanische as 
4.3 Hydraulische- en Pneumatische as 

4.4 Elektrische as 

3 

3 
5 
7 

10 
10 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

17 

17 
17 
18 

20 
23 
25 
26 
29 
32 
35 

36 

36 
37 
37 

37 
38 
40 
41 
42 
43 



4.5 Aspekten van de verschillende koppelingsmogelijkheden 46 
tussen windturbine en koelmachine 

4.5.1 Toepasbaarheid van bestaande windturbines en koelmachines 46 
4.5.2 Rendement 46 
4.5.3 Flexibiliteit van de as 47 
4.5.4 Bereik van de as 47 
4.5.5 lnvesteringskosten 47 
4.5.6 Storingsgevoeligheid 48 
4.5.7 Bruikbaarheid van energieoverschot 48 
4.6 Afweg!ng tussen de verschillende astypen 48 

v Gemiddeld vermogen en beschikbaarheid van systeem 49 
met een compressor 

5.1 Het Weibullmodel 49 
5.2 Het windrotormodel 51 
5.3 Het koelmachinemodel 54 
5.4 Het model voor de koppeling 
5.5 De vermogenskarakteristiek van het systeem 55 
5.6 De koppeltoerenkarakteristiek van het systeem 59 
5.7 Het gemiddelde gereduceerde vermogen 60 
5.8 Vermogensopbrengstduurfunktie 65 

VI Gemiddeld vermogen en beschikbaarheid van systeem 
met meerdere compressoren 67 

6.1 Vermogens- en koppeltoerenkarakteristi~k van systeem 67 
met meerdere compressoren 

6.2 Het schakelen van de compressoren 72 
6.3 Het gemiddelde gereduceerde vermogen bij systeem met 74 

meerdere compressoren 
6.4 Vermogensopbrengstduurfunktie bij systeem met 77 

meerdere compressoren 
6.5 Gemeten koppeltoerenkarakteristieken 82 

VI Resultaten van de berekeningen 84 

7.1 Resultaten van systeem met een compressor 84 
7 .1.1 Afhankelijkheid van de vormfaktor 
7.1.2 Afhankelijkheid van het toerenbereik 86 
7.2 Resultaten van systeem met meerdere compressoren 88 

VI 11 Konklusies en aanbevelingen 

8.1 Konklusies 91 
8.2 Mogelijkheden voor verder onderzoek 92 



Literatuur 94 

Appendices 98 

Appendix 81 99 

Appendix 82 101 

Appendix C 103 

Appendix D 106 

Appendix E1 107 

Appendix E2 109 

Appendix E3 118 

Appendix F 132 



Symbolenlijst 

c schaalfaktor [m/s] 

Cp soort. warmte koudemiddeldamp bij konstante druk [J/kg K] 

esyst gemiddeld gereduceerd vermogen 
e(o) energy pattern factor 

f frequentie van elektrisch net [ 1 /s] 
g r(1 + 1 /kl 
h enthalpie [ J/kg] 

hs lichthoogte persklep [m] 

hd lichthoogte zuigklep [m] 
overbrengverhouding tandwielkast 

k t exponent van polytroop 
vormfaktor 

n compressortoerental [omw/min] 

nnom nominaal compressortoerental [omw/min] 

p \ aantal poolparen elektromotor 
druk [Pa] 

P1 persdruk [Pa] 

P2 zuigdruk [Pa] 
p* gereduceerde vermogen 

P:;,in gereduceerde minimale vermogen van systeem 

* gereduceerde minimale vermogen van ide compressor Pmin i 
p; gereduceerde rated vermogen van systeem 

P;i gereduceerde rated vermogen van ide compressor 

q1 aan te koelen object onttrokken warmte per massa 
eenheid koudemiddel [J/kg] 

q2 naar omgeving afgevoerde warmte per massa-eenheid [ J/kg] 

s slip van de asynchrone motor 
v windsnelheid 

Vin minimale windsnelheid waarbij systeem ingeschakeld 
kan warden [m/s] 

Vjn j minimale windsnelheid waarbij ide compressor 
ingeschakeld kan warden [m/s) 

Vd ontwerpwindsnelheid van systeem [m/s] 

Vr rated windsnelheid van systeem [m/s] 

Vrj rated windsnelheid van ide compressor [m/s] 

Vsij schakelsnelheid tussen Ni en Nj compressoren [m/s] 

v;ij windsnelheid behorende bij het snijpunt van de vermogens-

karakteristiek van Ni en Nj [m/s] 

x gereduceerde windsnelheid 
z prestatiefaktor [ 1/k] 



A rotoroppervlak [m2] 

A1 oppervlak verdamper [m2] 

A2 oppervlak condensor [m2] 

Cp vermogenscoefficient 

ca momentcoeffi cient 

cad momentcoefficient in ontwerppunt van het systeem 

I stroomsterkte [A] 

r•ktrisch potentiaal 
E gemiddelde hoeveelheid geproduceerde koude in 

periode T (Jl 
F kracht op de zuiger [N] 

Fo veerkracht voor optima le werking compressorklep 

bij nominate toerental [ N] 

M koppel [Nm] 

Md koppel in ontwerppunt van het systeem [Nm] 

Mrotor rotorkoppel [Nm] 
• 
Mk massastroom koudemiddel [kg/s] 
• 
Mw massastroom in de wind [kg/s] 

N totaal aantal compressoren 

Ni aantal compressoren 

p { aandrijfvermogen compressor [ J/s] 

vermogen geleverd door de turbine [ J/s] 

Pd koudevermogen in ontwerppunt van het systeem [ J/s] 

Pr rated koudevermogen [ J/s] 

Psyst door systeem geleverde koudevermogen [J/s] 

Pw vermogen in de wind [ J/s] 

Q warmtestroom [ J/s] 

01 aan te koelen object onttrokken warmte [J] 

02 naar omgeving afgevoerde warmte [J] 

Gabs aan absorber onttrokken warmte [J] 

Oreg aan regenerator toegevoerde warmte [J] 

R rotorstraal [m] 

Sp* vermogensopbrengstduur 

T {tijdsduur [ 1 /s] 

temperatuur [ K] 

T1 verdampingstemperatuur [ K] 

T2 condensatietemperatuur [ K] 

Tb temperatuur van koudemiddeldamp in de perskamer [ K] 

Tomg omgevingstemperatuur [ K] 

Tkoel temperatuur koelruimte [ K] 

v volume [m3] 

Va aanzuigvolume [m3] 

Vo schadelijke ruimte [m3] 

Vs slagvolume [m3] 

w aan proces geleverde arbeid [J] 

Wp vermogen vloeistofpomp [ J/s] 



a Seebeckcoefficient [V/k] 

(3 toerenbereik van de compressor nmax/nmin 

r onvolledige gammafunktie 

0 met koudemiddelvloeistof in kontakt staande fractie 

van condenser oppervlak 

€ koudefaktor 
€1 warmtefaktor 

ec carnotfaktor 

€Q fraktie schadelijke ruimte 

Tic carnotrendement 

Tlas rendement van de koppeling tussen windturbine en koelmachine 
(inklusief tandwielkast) 

(} zuigerhoek 

A snel lopendheid 

Ao 1°ptimale snellopendheid van de windrotor 
fraktie van theoretisch volumetrisch rendement 

Ad snellopendheid in ontwerppunt van de windrotor 

At theoretisch volumetrisch rendement 

p { elektrische weerstandscoefficient (Um] 

dichtheid van de lucht [kg/m3
] 

P1 dichtheid van koudemiddeldamp (kg/m3
] 

~ concentratie koudemiddeldamp in koudemiddel-
absorber mengsel 

w n/nd 

r gammafunktie 

K1 wa rmtegeleid i ngscoefficient verda mper (J/ms K] 

K2 warmtegeleidingscoefficient condenser [J/ms K] 

II Peltiercoefficient [J/As] 

n hoeksnelheid van de rotor [rad/sec] 

i1d ontwerphoeksnelheid van systeem [rad/sec] 
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I. lnleiding 

Het bewaren van voedsel is in veel ontwikkelingslanden een ernstig probleem, door de veel 
voorkomende hoge temperatuur kunnen verschillende voedselprodukten hooguit een dag 
warden bewaard. Omdat het transport van de plaats waar het voedsel wordt geproduceerd 
naar de 'stad' dikwijls al een dag in beslag neemt, is vaak een groat deel van de lading al 
bedorven, voordat deze de stad heeft bereikt. 
Vooral vlees, vis en melk zijn hiervan typische voorbeelden. 
Ook bij een aantal landbouwprodukten (bijv. aardappelen, fruit) die langer houdbaar zijn 
doen zich vaak problemen voor, omdat er meestal maar een of twee keer per jaar kan warden 
geoogst. Voor de rest van de tijd moet de oogst op een of andere manier warden bewaard. 

Naast het toenemend gebruik van waterpompende windmolens voor irrigatiedoeleinden zou 
keeling een volgende toepassing van windenergie kunnen zijn. 
Uiteraard is het bewaren van aan bederf onderhevige produkten niet iets specifieks voor 

ontwikkelingslanden. 
Een belangrijk verschil is echter, dater dikwijls geen elektrisch net aanwezig is voor het 

aandrijven van een koelmachine. 
Dit neemt niet weg, dater ook in niet-ontwikkelingslanden met een 'redelijk' windenergie 

aanbod diverse toepassingsmogelijkheden zijn voor windenergie gedreven koelsystemen. 
Met name in de land- en tuinbouw; bijvoorbeeld voor het bewaren van fruit en groenteri. 

Dit heeft er o.a. toe geleid, dat binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Windenergie 
ruimte is vrij gemaakt voor onderzoek naar de mogelijkheden om m.b.v. windenergie koel
systemen aan te drijven. 
Ook in het buitenland warden sinds kort op beperkte schaal studies en experimenten 
verricht met betrekking tot dit onderwerp. 
Kleuter en Liljedahl (27] hebben een ontwerp gemaakt voor een warmtepompsysteem, 
aangedreven door een windturbine via een mechanische koppeling. 
Blanton (35] heeft een ontwerp gemaakt van een koelsysteem met een energieopslagsysteem 
tussen de windturbine en koelmachine, bestaand uit een aantal accu's, en een opslagsysteem 
na de koelmachine in de vorm van een ijsbuffer. Johnson en Walker [23] hebben o.a. 
onderzocht of het mogelijk is om m.b.v. een synchrone generator een asynchrone motor 
van een compressiekoelmachine aan te drijven bij een variabel toerental. Helaas zijn daarbij 
wat het koelgedeelte betreft enkele van de problemen, die in hoofdstuk 111 zullen warden 
behandeld, over het hoofd gezien. 
Dit geldt ook voor de experimenten die zijn verricht op de universiteit van de Nederlandse 
Antillen met een koelmachine aangedreven door een Savonius rotor. 
Op deze universiteit heeft men bovendien getracht een horizontale as molen te bouwen met 
vijf -in de molenkop- gemonteerde compressoren. 
Door het matige molenontwerp is het nooit tot een werkend geheel gekomen (21 ]. 
Verdere experimenten zijn ons niet bekend. 
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Omdat er nu eenmaal niet altijd wind is en de temperatuur in de koelruimte niet te veel mag 
oplopen, is een extra energievoorziening voor het overbruggen van windstille perioden 
nodig. lndien aanwezig kan hiervoor een elektrisch net warden gebruikt. 
In ontwikkelingslanden is dit echter dikwijls niet het geval. Het in een of andere vorm 
opslaan van de aangeboden energie is dan een mogelijkheid. 
De energie kan daarbij opgeslagen warden tussen de windturbine en de koelmachine of na 
de koelmachine. 
In het eerste geval worden de in aanmerking komende vormen van energieopslag (bijv. 
accu's,vliegwiel) relatief zeer kostbaar, wanneer men de koudelevering voor minstens enkele 
dagen zeker wil stellen [30]. 
In het tweede geval ligt het voor de hand om de energie op te slaan in de vorm van koude. 
Het grote voordeel hiervan is, dat dit relatief goedkoop en eenvoudig kan gebeuren. 

Dit maakt koelen tot een interessante toepassingsmogelijkheid van windenergie. Voor melk 
en veel landbouwprodukten ligt de gewenste koeltemperatuur in de buurt van 0° C, 
waardoor de koude kan warden opgeslagen in de vorm van ijs. 
Voor het bewaren van vlees of vis zijn lagere temperaturen nodig, tot -40°C, waardoor 
op tweetrapsbedrijf moet warden overgeschakeld bij diverse typen koelmachines. 
Men moet zich overigens wel bedenken, dat vlees of verse vis bij 0° C, nog altijd om en 
nabij een week kan warden bewaard [3]. 

Deze studie beperkt zich wat de koeltemperatuur betreft van + 1 O tot -40° C. 
Voor de aandrijving van de koelmachine wordt uitgegaan van commercieel verkrijgbare 
typen windturbines. De nominale vermogens waaraan dan valt te denken lopen van een paar 
honderd Watt tot ongeveer 20 kW. 
De koelruimtes die daarbij horen varieren, afhankelijk van de koeltemperatuur, van enkele 
tot tientallen kubieke meters. 
In hoofdstuk 11 warden diverse typen koelmachines met elkaar vergeleken op hun geschikt
heid om d.m.v. een windturbine te warden aangedreven, dit bleek uiteindelijk de compres
siekoelmachine te zijn. 
Het mechanisch en thermodynamisch gedrag van deze koelmachine bij aandrijving met een 
varierend toerental/vermogen is onderzocht in hoofdstuk 111. 
In hoofdstuk IV warden de koppelingsmogelijkheden tussen de windturbine en koelmachine 
behandeld. Aan de hand van een aantal aspekten die voor de toepassing van belang zijn is 
getracht vast te stellen welk type koppeling het meest veelbelovend is. 
Hoe het gemiddelde koudevermogen en de beschikbaarheid van het koudevermogen bij een 
systeem met een compressor kan warden bepaald, bij een gegeven windregime en koel
machine, wordt in hoofdstuk V behandeld. 
In hoofdstuk VI is dit gedaan voor een systeem met meerdere compressoren. 
De resultaten van de uitgevoerde berekeningen die in dimensieloze vorm worden gepresen
teerd, zijn samengevat in hoofdstuk VI I. 
In hoofdstuk VI 11 tenslotte worden een aantal konklusies samengevat en enkele aanbeve
lingen gedaan voor verder onderzoek. 



11 Koelmachines 

lnleiding 

In het nu volgende hoofdstuk wordt van verschillende typen koelmachines nagegaan welk 
type zich het beste leent voor aandrijving met behulp van een windturbine. 
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Voor het temperatuurbereik en de koudevermogens waar onze interesse naar uitgaat zal in 
de praktijk meestal een compressiekoelmachine of absorptiekoelmachine warden genomen. 
Bij aandrijving door een windturbine moeten echter enkele aspekten die normaal gesproken 
van minder belang zijn in de afweging warden meegenomen. 
De keuze zal warden gemaakt aan de hand van de volgende vijf aspekten: 

• Rendement van koelmachine 
• Gedrag bij fluctuerend aandrijfvermogen 
• Vermogenskarakteristiek van koelmachine 
• lnvesteringskosten 
• Storingsgevoeligheid, bedrijfs- en onderhoudskosten 

Eerst wordt het Carnotproces beschreven en warden enkele koelmachines behandeld. 

2.1 Het Carnotproces 

Voor het beoordelen van een thermodynamisch kringproces wordt dikwijls uitgegaan van 

het Carnotproces. 
In hetgeval van een koelmachine wordt het proces linksom doorlopen (zie figuur 2.1 ). 

c 

d 

leJ 
T2 b i-------

cempTessor 

expansie
m>ai«i:'h,in e 

expansie
L---... 1achine 

. '. T, 

(fc;) 
Q 

compressor 

Figuur 2.1. Principe van een koelmachine volgens Carnot 

a-b adiabatische compressie 

b-c isotherme compressie 
c-d adiabatische expansie 
d-a isotherme expansie 



Het gearceerde oppervlak in het p-V en T-5 diagram,geeft de toegevoerde hoeveelheid 

arbeid aan bij reversibele processen [4]. 

Tf 

Figuur 2.2. Carnotproces in p-V en T-5 diagram 

Het nuttig effekt bij een koelmachine, de onttrokken warmte aan het te koelen object 
gedeeld door de toegevoerde arbeid, wordt de koude factor e genoemd. 

a1 a1 
€=-=--- (2.1) 

w 02-01 

Bij een warmtepomp wordt het nuttig effekt, de warmtefactor e1 
, gedefinieerd als de 

geleverde warmte gedeeld door de toegevoerde arbeid. 

(2.2) 

4 
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De koudefaktor bij het Carnotproces, de carnotfaktor ec is met Q1 = T1 (Sa-Sd) en 
Q2 = T2(Sb-Sc) gelijk aan: ' 

T1 
ec=---

T2-T1 
(2.3) 

Hierbij is er van uitgegaan dat alle thermodynamische toestandsveranderingen reversibel 
verlopen. Het Carnotproces is een geschikt vergelijkingsproces, omdat dit proces bij gegeven 

T1 en T2 het maximaal bereikbare rendement heeft [1]. 
In hoeverre de koudefaktor van een koelmachine de carnotfactor benadert, wordt 
aangegeven door het carnotrendement. 

e 
17c=

ec 
(2.4) 

Het Carnotproces laat zich in de praktijk moeilijk realiseren en is dan ook alleen in 
theoretisch opzicht van betekenis. Met name de isotherme compressie en expansie zijn niet 

eenvoudig te verwezenlijken [7]. 

2.2 De compressiekoelmachine 

Bij het compressiekoelproces wordt de voor het verdampen van het koudemiddel benodigde 
warmte onttrokken aan het te koelen object. De gevormde damp wordt door de compressor 
aangezogen en in druk en temperatuur verhoogd. Na condensatie van de damp in de 
condenser, waarbij de condensatiewarmte aan de omgeving wordt afgestaan, vindt expansie 
van het vloeibare koudemiddel plaats (zie figuur 2.3). 

c 
102 

b 
p,_ conden-

sor 

vloeistofvat 

smoororgaan 
compressor 

P, 

a 

t 01 
ve-rdamper 

Figuur 2.3. Principe van compressiekoelproces 

a-b adiabatische compressie 
b-c condensatie 
c-d smoren 
d-a verdamping 
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Omdat een expansiecilinder in het coexistentiegebied een geringe hoeveelheid arbeid levert 
en dikwijls weinig bedrijfszeker is, wordt bij de compressiekoelmachine meestal met een 
expansieventiel of een vaste restrictie (capillair) gewerkt (2]. 

I 
I 

rt 
I 
I 
\ 

~ ----'1- -- -~"""7'"l...,..,.w-,,...,..,.~~ 

P, 

I 

\ 

T, 

v_. 

Figuur 2.4. Compressiekoelproces in p-V en T-S diagram 

Onder de condenser moet een vloeistofvat aanwezig zijn om er zeker van te zijn, dat 
koudemiddelvloeistof beschikbaar is voor het smoorproces. 
Het dubbel gearceerde oppervlak in figuur 2.4 geeft de extra arbeid aan t.o.v. het Carnot
proces, waarbij het met het "=" teken aangegeven oppervlak overeenkomt met de verloren 
gegane expansiearbeid bij het smoren. 
Daalt de verdampingstemperatuur dan neemt dit verlies toe. Ook de perstemperatuur neemt 
bij een dalende verdampingstemperatuur toe (zie figuur 2.4). 
Worden de perstemperaturen te hoog, dan zal de smeerolie in het koudemiddel chemisch 
veranderen en verontreiniging veroorzaken, terwijl sommige koudemiddelen gaan ontleden. 
Bovendien kan het materiaal van de kleppen gaan ontlaten en kan de mechanische belasting 
van bepaalde machineonderdelen door het grate drukverschil ontoelaatbaar hoge waarden 
bereiken [ 1,3]. Voordat deze situatie zich voordoet, is in de praktijk reeds op tweetraps
bedrijf overgeschakeld wegens het lage rendement bij grate drukverschillen (zie 3.3). 



rl 

Figuur 2.5. Tweetrapscompressiekoelproces in T-S diagram 

Bij het tweetrapsproces in bovenstaande figuur wordt de damp tussen de twee trappen 

isobaar afgekoeld. 

2.3 Absorptiekoelmachine 

7 

De absorptiekoelmachine berust op hetzelfde principe als de compressiekoelmachine. Alleen 
de mechanisch gedreven compressor is vervangen door een thermisch gedreven compressor 
(Oreg). Er wordt met twee stoffen gewerkt het koudemiddel en een stof welke in staat is 
het koudemiddel te absorberen. De mate waarin dit gebeurt, is een funktie van de 
dampdruk en van de temperatuur (zie figuur 2.7). In de absorber wordt het uit de verdamper 
afkomstige koudemiddel bij lage druk geabsorbeerd, waarbij de vrijkomende absorptie
warmte wordt afgevoerd. Via een vloeistofpomp bereikt de rijke oplossing de regenerator. 
Hier wordt door het toevoeren van warmte bij een hogere druk het koudemiddel uit de 
oplossing gedreven. De arme oplossing stroomt via een tweede smoororgaan terug naar de 
absorber, terwijl het koudemiddel via de condenser, het smoororgaan en de verdamper 

terugstroomt naar de absorber. 



c 

vloeistofvat 

smoororgaan 

d 

condensor 

I 

vloeistof
pomp 

verdamper a 
I 

f 

I 
smoqr-
orgaan 

I 
I 

I 
I 

a~. 

L _ _!b~~~e.!:. __ J 

b-c condensatie koudemiddel 
c-d smoren koudemiddel 
d-a verdamping koudemiddel 
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Figuur 2.6. Principe van absorptiekoelmachine 

Voor het absorptiekoelproces wordt de koudefactor: 

o, 
€=----

Oreg (+Wp) 
(2.5) 
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Bij het regeneratorvermogen Oreg moet het vermogen van de vloeistofpomp (Wp) warden 

opgeteld, maar dit is meestal verwaarloosbaar klein. 

N.B. Voor de warmtefaktor bij absorptiewarmtepompen geldt: 

1 Oabs+a2 
€ = (2.6) 

Oreg (+Wp) 

lnteressant hieraan is, dat volgens [8] warmtefactoren groter dan '1' haalbaar moeten 

zijn. 



Vergelijking met het Carnotproces in een T-S diagram is niet eenvoudig, omdat er twee 
kringlopen van verschillende media zijn. Een bruikbaar diagram voor binaire systemen 

is het log p-1/T diagram. 

log pi 

~ - - - - - - l:),c_,,__,_..~-'--..rr-i 
I 

1/T 

Figuur 2.7. Log p-1/T diagram van absorptiekoelproces 

~ = concentratie koude-
middel in oplossing 

bijv. 

~ = 100% is zuiver 
koudemiddel 

De laagste temperatuur in de absorber (Tel is meestal gelijk aan de condensatietemperatuur 

(T2) omdat dezelfde omgeving gebruikt wordt voor de warmteafvoer. 
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Belangrijk is de afstand tussen de punten fen g, de zogenaamde 'ontgassingsbreedte'. Een 
grote ontgassingsbreedte geeft een relatief hoge koudefactor. Er hoeft maar weinig oplossing 
te circuleren, en dus opgewarmd te worden, om een bepaalde hoeveelheid koudemiddel te 
'transporteren'. 
Omdat Te in de praktijk vast ligt, zal bij een daling van de verdampingstemperatuur de 
ontgassingsbreedte en daarmee de koudefactor afnemen (zie figuur 2.7). 
De eenvoudigste uitvoering van de absorptiekoelmachine werkt intermitterend met een 
frequentie van enkele cycli per dag. Bij deze uitvoering is geen vloeistofpomp meer nodig. 
Tijdens de regeneratiecyclus wordt warmte aan de regenerator toegevoerd en condenseert 
koudemiddel in de condensor. De koudemiddelvloeistof wordt opgevangen in een vat. 
Is de evenwichtstoestand behorende bij de beschikbare regeneratietemperatuur bereikt, dan 
wordt de cyclus omgekeerd; de regenerator wordt absorber (zie figuur 2.8). 

kraa.n __ ....., 
~ 

vat ---,-+ 

smoor
orgaan 

Q2. 

Ti 2. 

oJ 
verdarnper 

Figuur 2.8. lntermitterende absorptiekoelmachine 

regenerator 

Q 'U.4" 

--2.' 
10 ... 

~-

1- absorber 



Ook zonder vloeistofpomp werkt het absorptiekoelproces volgens Platen-Munster [3,4]. 

In alle delen van een koelmachine gebaseerd op dit proces heerst dezelfde totale druk. Het 
transport van het koudemiddel heeft plaats t.g.v. partiele drukverschillen. Daarvoor is een 
indifferent hulpgas (meestal H2) in de koelmachine opgenomen. 

2.4 Overige koelmachines 
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Het rendement van een thermo-elektrische koelmachine - meestal Peltierelement genoemd -
is laag en doordat dure materialen moeten worden toegepast zijn de investeringskosten per 

eenheid koudevermogen hoog [ 1,3]. 
Het is evenwel denkbaar dat in bepaalde gevallen thermo-elektrische koeling te prefereren is 
boven andere vormen van koeling. Bijvoorbeeld wanneer zeer kleine koudevermogens 
nodig zijn, of een zeer grate bedrijfszekerheid nodig is. 

Koelmachines die voornamelijk gebouwd warden voor lage koeltemperaturen zijn de 
koudgaskoelmachines. 
Beide typen koelmachines zijn in de afweging meegenomen en beschreven in appendix B. 

Minder gebruikelijke koelmachines zoals de dampstraalkoelmachine en vortex-buis zijn niet 
in de afweging opgenomen. Het bijzonder lage rendement, grate storingsgevoeligheid e.d. 
maken deze machines bij voorbaat ongeschikt voor het in de inleiding vermelde doel [3]. 

2.5 Verschillende aspekten van de koelmachines 

2.5. 1 Het rendement 

De compressiekoelmachine is verreweg de meest toegepaste koelmachine. Een van de 
redenen hiervoor is, dat in het temperatuurgebied van ca. + 10° C tot -45° C het carnot
rendement hoger is dan dat van andere koelmachines (zie tabel 2.1 ). 

Bij de absorptiekoelmachine is de mechanisch gedreven compressor vervangen door een 
thermisch gedreven compressor. Het carnotrendement is laag, waarbij wel opgemerkt moet 
warden dat de exergie van de aandrijving veel lager is dan bij de overige koelmachines. 

Zowel compressie- als absorptiekoelmachines hebben bij lage verdampingstemperaturen 
door het thermodynamisch ongunstige smoorproces een laag carnotrendement. Bij expansie
koelmachines is dit minder het geval (appendix B). Een nadeel van koudgaskoelmachines is 
echter, dat de soortelijke warmte van gassen i.h.a. klein is. Voor het bereiken van een 
redelijk koudevermogen moet de te circuleren gashoeveelheid m.a.w. groot zijn en dus oak 
de afmetingen van de koelmachine [2]. 
Bij koelmachines volgens het Braytonproces moet bovendien de gastemperatuur lager zijn 
dan de gewenste koeltemperatuur. Dit leidt tot aanzienlijke verliezen [ 1,3]. Alleen bij zeer 
lage koeltemperaturen (beneden -80° C) hebben expansiekoelmachines carnotrendementen 
die hoger zijn dan die van andere koelmachines. 



Het carnotrendement van thermo-elektrische koelmachines is, zoals te zien is in tabel 2.1, 

laag. 

Koe I en Vriezen 

T1 T1 
273°K 228°K 

(0°C) (-45°C) 

Carnotfactor ec 10.1 3.2 

Carnotrendement (11cx100%) 
Compressie 25-45 40(50)-50(60) 

Absorptie 4- 7 6( 5)-12( 9) 

Thermo-elektrisch 6- 8 - 1 (< 1) 

Koudgas 
Braytonproces 2- 3 10 -25 

Stirlingproces 8 -18 

De tussen haakjes geplaatste waarden zijn gemeten bij tweetrapsbedrijf. 

Tabel 2.1. In de praktijk gemeten carnotrendementen [1,3,4]. 
De hogere waarden komen hoofdzakelijk voor bij koelmachines voor grotere 

koudevermogens. 

2.5.2 Gedrag bij fluctuerend aandrijfvermogen 

Fluctuaties in het aandrijfvermogen bij compressie- en koudgaskoelmachines leiden tot 

veranderingen in het compressortoerental. 
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Aangezien over een groot deel van het toerenbereik van de compressor het carnotrendement 
van deze koelmachines bij benadering konstant blijft (zie 3.3), is het gedrag bij fluctuaties 

in het aandrijfvermogen gunstig [8, 10]. 
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Het gedrag bij fluctuaties in het aandrijfvermogen bij'absorptiekoelmachines hangt af van 
de uitvoering van de koelmachine. Bij uitvoeringen met een vloeistofpomp (zie figuur 2.6), 
welke voornamelijk voorkomen bij absorptiekoelmachines voor grate koudevermogens, kan 
de koudemiddel- en oplossingskringloop warden afgestemd op de hoeveelheid aangeboden 
warmte d.m.v. een instelbare kortsluiting (bypass) tussen de leidingen die de absorber met 
de regenerator verbinden. Aldus is het mogelijk de aangeboden hoeveelheid warmte af te 
laten nemen tot waarden in de orde van 10% van de hoeveelheid bij nominale belasting, 
zonder dat het carnotrendement significant verandert. 
Bij uitvoeringen zonder een vloeistofpomp treedt daarentegen een waarneembare daling van 
het carnotrendement op [5]. 

Kijken we naar het gedrag bij fluctuaties in het aandrijfvermogen bij thermo-elektrische 

koelmachines, dan blijkt dit niet zo best te zijn. Een Peltierelement gedraagt zich bij een 
gegeven temperatuurverschil als een ohmse belasting [3]. 
Fluctuaties in het aandrijfvermogen geven m.a.w. veranderingen in de stroomsterkte. De 
gevolgen hiervan voor het carnotrendement zijn te zien in appendix B (figuur B.5). 

2.5.3 Vermogenskarakteristiek 

Het koppel van de compressor in de compressie- of koudgaskoelmachines is bij gegeven 
temperaturen en drukken nagenoeg konstant, zodoende is het verband tussen het door de 
koelmachine opgenomen vermogen en het toerental lineair. 
Voor een maximale energie-onttrekking aan de wind zou de windturbine belast moeten 
warden met een last die een derdegraads vermogenstoerenkarakteristiek heeft i.p.v. een 
lineaire (zie 5.2). 
Een mogelijkheid om de vermogenskarakteristiek van de compressiekoelmachine enigszins 
aan te passen aan die van de windturbine, is het vergroten of verkleinen van het koppel 
door het bij- of afschakelen van een of meer extra cilinders of extra compressoren. 

Met behulp van een waterrem kan de door de windrotor geleverde mechanische energie 
worden omgezet in warmte voor het aandrijven van een absorptiekoelmachine. De 
windrotor wordt in dat geval optimaal belast aangezien de vermogenstoerenkarakteristiek 
van een waterrem vrijwel hetzelfde verloop heeft als de 'ideale' vermogenstoerenkarakteristiek 
van een windrotor (zie figuur 2.9). 
Wordt de mechanische energie via een synchrone generator en een (regelbaar) verwarmings
element omgezet in warmte dan is in principe eveneens een bijna optimale vermogens
aanpassing mogelijk [31]. 

Bestaat de last van de windturbine uit een of meer Peltier elementen dan kan door het 
regelen van het synchrone generator veld de optimale vermogenstoerenkarakteristiek van de 
windrotor warden benaderd. 



1 - compressie- en koudgaskoelmachine 

2 - absorptiekoelmachine 
3 - thermo-elektrische koelmachine 
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Figuur 2.9. Door windrotor geleverd aandrijfvermogen Pa(a), carnotrendement van koel
machine 17c(b) en door systeem geleverd koudevermogen Psyst(c) als funktie 

van windrotortoerental n. 

Ter verduidelijking is het een en ander in bovenstaande figuur weergegeven. 



2.5.4 I nvesteringskosten 

Bij de investeringskosten per eenheid koudevermogen moet een onderscheid gemaakt 
worden in de investeringskosten voor de koelmachine en de investeringskosten voor de 
windturbine. 
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• Ligt de koeltemperatuur in het gebied van ca. -80°C tot +10°C, dan zijn de investerings
kosten per eenheid koudevermogen voor een compressiekoelmachine i.h.a. lager dan 
voor de absorptiekoelmachine. Alleen bij zeer kleine koudevermogens liggen de investe

ringskosten per eenheid koudevermogen in dezelfde orde van grootte [5,6). 
Per kW nominaal koudevermogen kost een compressiekoelmachine (bij een koudefactor 
e van 2) globaal f 500,-- [8]. 

Bij zeer lage koeltemperaturen (beneden -80° Cl worden de investeringskosten voor een 
koudgaskoelmachine lager dan voor de overige typen. Er zijn desalniettemin voorbeelden 
van (open) Braytonkoelmachines die voor hogere koeltemperaturen zijn gebouwd o.m. 
voor klimaatregeling in auto's en vliegtuigen [ 1,3). 

Een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat Peltierelementen alleen voor zeer kleine 
· koudevermogens warden vervaardigd, is de hoge kostprijs per eenheid koudevermogen 

van deze elementen [ 1 ,3). 

• Voor een schatting van de investeringskosten die nodig zijn voor een windturbine per 
kW koudevermogen is de (plaatselijke) windsnelheidsverdeling van belang. Ter illustratie 
geven we een voorbeeld, waarbij een windturbine een compressiekoelmachine aandrijft 
zonder energieopslag tussen de beide systeemcomponenten. Er wordt uitgegaan van een 
windsnelheidsverdeling met een vormfactor 2. Voor de betekenis hiervan wordt 
verwezen naar hoofdstuk V. In hetzelfde hoofdstuk zal warden aangetoond, dat een 
redelijke benadering voor het door het systeem geleverde gemiddelde koudevermogen is 
te schrijven als : 

_3 
Psyst=€0.15V A 

Waarbij V de gemiddelde windsnelheid voorstelt en A het rotoroppervlak.. 

Verder zal blijken dat het nominale koudevermogen van de koelmachine ongeveer een 
factor 2 groter is dan het hierboven gegeven gemiddelde koudevermogen. 
Voor een gemiddeld koudevermogen van 1 kW zijn de investeringskosten voor de com
pressiekoelmachine dus ongeveer f 1.000,--. 
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Het rotoroppervlak dat nodig is voor een gemiddeld koudevermogen van 1 kW is in tabel 

2.1 voor verschillende gemiddelde windsnelheden aangegeven. 

gem. windsnelheid 

v [m/s] 

7 
6 
5 
4 

rotoroppervlak 

A [m2
] 

10 
16 
27 
52 

Tabel 2.1. Rotoroppervlak voor een gemiddeld koudevermogen van 1 kW bij verschillen
de gem. windsnelheden 

Hierbij is voor e een waarde aangenomen van 2. De kostprijs voor een windturbine is 
ongeveer f 1.000,--/m2 rotoroppervlak [33]. 
We zien dat de windturbine vele malen duurder is, zelfs bij een prijsdaling tot f 500,--/ 
m2 , dan de koelmachine. Uitgaande van een bepaald gemiddeld koudevermogen zal het 
carnotrendement van de koelmachine m.a.w. een veel grotere invloed hebben op de 
totale investeringskosten dan de kostprijs van de koelmachine! 

2.5.5 Storingsgevoeligheid, bedrijfs- en onderhoudskosten 

De thermo-elektrische koelmachine is de meest bedrijfszekere koelmachine en vraagt het 
minste onderhoud [ 1,3]. 

Daar absorptiekoelmachines niet zijn uitgerust met bewegende delen - bij grotere koudever
mogens hooguit met een vloeistofpomp - is de storingsgevoeligheid geringer dan bij koudgas
of compressiekoelmachines [5]. Ook de bedrijfs- en onderhoudskosten zijn waarschijnlijk 
lager. 

2.6 Afweging tussen de verschillende koelmachines 

De koeltemperaturen die voor ons van belang zijn liggen tussen de + 10° C en -40° C. 
Deze beperking brengt met zich mee, dat t.o.v. compressiekoelmachines het aspekt van de 
investeringskosten en dat van het carnotrendement nadelig uitvalt voor de koudgaskoel
machine. 

Toepassing van thermo-elektrische keeling lijkt alleen in zeer speciale gevallen acceptabel. 
Een voorwaarde daarbij is in elk geval dat de investeringskosten een ondergeschikte rol 
spelen. 
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Blijft over de keus tussen de absorptie- en compressiekoelmachine. De twee belangrijkste 
aspekten die tegen elkaar afgewogen moeten warden zijn de gunstige vermogenstoeren
karakteristiek van de absorptiekoelmachine en het hoge carnotrendement van de compressie
koelmachine. Voor de aandrijfvermogens waartoe wij ons beperken - van 0.2 tot 20 kW -
is het carnotrendement van compressiekoelmachines globaal een factor 6 grater dan bij 
vergelijkbare absorptiekoelmachines (zie tabel 2.1 ). 
Berekeningen wijzen uit dat bij koppeling aan een windturbine een last met een derdegraads 
vermogenstoerenkarakteristiek een gemiddeld vermogen heeft dat ongeveer een faktor 2 
grater is dan bij een last met een lineaire vermogenstoerenkarakteristiek (zie hoofdstuk VIII). 
Met een compressiekoelmachine als last is m.a.w. het gemiddeld koudevermogen per saldo 

ongeveer 3 maal hoger dan met een absorptiekoelmachine! 
Dit betekent dat zowel in economisch als in energetisch opzicht de compressiekoelmachine 

te prefereren is boven de absorptiekoelmachine. 
De storingsgevoeligheid is weliswaar grater, maar bepaald niet onacceptabel. Vijf tot tien 
jaar functioneren zonder storingen is in de praktijk niet ongewoon; hoewel er afhankelijk 
van de uitvoering verschillen zijn. 
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111 De compressiekoelmachine 

lnleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is vastgesteld dat een compressiekoelmachine voor koelen 
m.b.v. windenergie geschikter is dan andere typen koelmachines. In dit hoofdstuk zal deze 
koelmachine uitgebreider warden behandeld. 
Het accent zal daarbij vooral liggen op het gedrag bij fluctuaties in het aandrijfvermogen. 

Hierbij zal gebruik gemaakt warden van het log p - h diagram. 
Nadat verschillende componenten van de compressiekoelmachine aan de orde zijn geweest, 
zal enige aandacht warden besteed aan het aanloopgedrag van de windturbine-koelmachine
combinatie. 

Omdat compressiekoelmachines meestal elektrisch warden aangedreven en wel met een 
konstant toerental is naar het toerenafhankelijk gedrag betrekkelijk weinig onderzoek 
gedaan. 
Bij compressiewarmtepompen aangedreven door een verbrandingsmotor zal deellast i.h.a. 
geregeld warden m.b.v. het toerental. De groeiende belangstelling voor dit type warmte
pompen heeft tot het nodige onderzoek geleid naar het toerenafhankelijk gedrag. Er is in dit 
hoofdstuk regelmatig gebruik gemaakt van deze onderzoekingen. 
Voor de duidelijkheid zij nag opgemerkt, dat wanneer er in het vervolg sprake is van een 
koelmachine hiermee een compressiekoelmachine wordt bedoeld, tenzij anders vermeld. 

3.1 Typen compressoren 

Een kort overzicht van de gangbare typen compressoren ziet er als vol gt u it [ 11]. 

1. Turbocompressoren (stromingsmachines) 
• radiale (centrifugaal) 

• axiale 

2. Positieve verdringermachines 
• roterende (schroef-, lobben- en schottencompressor) 
• reciprocerende (membraan- en zuigercompressor) 

3.1.1 Turbocompressoren 

Bij oppervlakkige beschouwing zou men kunnen konkluderen, dat een turbocompressor 
vanwege de derdegraads vermogenstoerenkarakteristiek een gunstige belasting vormt voor 
een windturbine. Dit is evenwel een misvatting. 
Het rendement van de compressor is namelijk afhankelijk van het drukverschil over de 
compressor. 
Neemt het drukverschil toe met het kwadraat van het toerental dan blijft het rendement 
voorbij een bepaald toerental redelijk konstant [ 11]. Wordt het drukverschi I echter vrijwel 

konstant gehouden, zoals bij koelmachines, dan neemt het rendement bij hogere 

toerentallen snel af. Bij het oppompen van water d.m.v. een centrifugaalpomp aangedreven 
door een windrotor treedt een analoge situatie op. 



18 

Voordelen zijn wel dat turbocompressoren weinig smeringsproblemen, geen kleppen en een 
laag startkoppel hebben. Hierop wordt echter niet verder ingegaan, omdat in de 
koeltechniek turbocompressoren met een nominaal aandrijfvermogen onder de 20 kW niet 
voorkomen (zie figuur 3.5). 

3.1.2 Verdringercompressoren 

roterende 

Een verdringermachine die in de koeltechniek de laatste twintig jaar sterk terrein gewonnen 
heeft, is de schroefcompressor. Als 
belasting voor een windturbine 
heeft deze compressor het voordeel 
dat hij niet is uitgerust met 
kleppen (zie 3.2.2); bovendien 

hoofdloper 

I 

never~lbper 

kan dankzij de geforceerde smering 
in het koudemiddelcircuit het 
toerental zonder veel problemen 
afnemen tot 30 a 40% van het 
nominale toerental [8]. 
Vermogensaanpassing als bij 
zuigercompressoren door het 
vergroten van de schadelijke 
ruimte, of het bij- of afschakelen Figuur 3.1. Schroefcompressor 
van 'cilinders' is bij dit type uiteraard 
niet mogelijk. In de koeltechniek is de capaciteit van schroefcompressoren meestal zo groat, 
dat aandrijfvermogens beneden de 20 kW (nag) zeldzaam zijn (zie figuur 3.5). 

De lobben- en schottencompressoren warden hooguit als eerste !age druktrap in meertrap
pige installaties gebruikt [9]. 

t 

Figuur 3.2. a. Lobbencompressor, b. Schottencompressor 
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De lage toelaatbare compressieverhouding maakt ze ongeschikt voor toepassing in eentraps 
compressiekoel machines. 

A 

Figuur 3.3. Rolzuigercompressor 

Bij koelmachines voor zeer kleine koudevermogens wordt wet gebruik gemaakt van een 
roterende compressor met een excentriek (b) op de hoofdas en 'een draaibare ring (c) om dit 
excentriek. 
Een oliefilm tussen ring en cilinderwond zorgt voor de noodzakelijke afdichting tussen pers
en zuigruimte, die door een pen-veer-constructie (d) zijn gescheiden ( 13, 15]. 

reciprocerende 

De maximaal toelaatbare compressieverhouding bij membraancompressoren is evenals bij 
zuigercompressoren hoog. Door de ingeklemde membraanconstructie komt het afdichtings
en smeerprobleem te vervallen. Oat dit type desalniettemin weinig wordt aangetroffen in 
koelmachines is o.m. een gevolg van de beperkte levensduur van het membraan ( 11 ]. 

Bij de zuigercompressor heeft vooral de kwetsbare krukas afdichting toezicht nodig. Langs 

deze afdichting kan lekkage van zuigkamer 
koudemiddel en/of smeerolie optreden. 
Compressiekoelmachines voor zeer 
kleine koudevermogens warden 
zodanig uitgevoerd dat de compressor 
en de elektrische aandrijfmotor 
in een gesloten behuizing zijn 
ondergebracht: 
de hermetisch gesloten uitvoering. 
Worden de koudevermogens 
grater, dan wordt deze niet 
reparabele uitvoering te kostbaar. 
Men gaat dan over op een gesloten 
behuizing, die door het losdraaien 

zuiger 

Figuur 3.4. Zuigercompressor 

van een aantal bouten wel toegankelijk is voor reparatie aan de aandrijfmotor of compressor; 
de zogenaamde semi-hermetisch gesloten uitvoering [9, 15]. 
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Figuur 3.5. Koudevermogens van compressiekoelmachines als funktie van verdampings

temperatuur [ 1 ]. 
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Bovenstaande figuur geeft aan welk type compressor bij welke koudevermogens en verdam
pingstemperaturen i.h.a. wordt toegepast [ 1 ]. Zoals is te zien is voor deze studie (zie 

hoofdstuk I) vooral de zuigercompressor van belang. 

3.2 De zuigercompressor 

Bij het comprimeren van de koudemiddeldamp treedt bij de compressor warmteuitwisseling 
met de omgeving op. Door het eindige warmtewisselend oppervlak verloopt deze uitwisseling 

niet isotherm, maar bij benadering polytroop: pvk = constant. 
Is k = 1 dan gaat de polytroop over in een isotherm. 
Om constructieve redenen kan het volume van de cilinderruimte aan het eind van de 
compressieslag niet tot nul reduceren [ 11 ]. De damp die in deze ruimte overblijft - de 
schadelijke ruimte - expandeert met als gevolg een vermindering van het aangezogen volume 
t.o.v. de situatie zonder schadelijke ruimte. De verhouding Va/Vs wordt het theoretisch 

volumetrisch rendement A.t genoemd. 



p, 

~ compressiearbeid 

b-c persklep open 
d-a zuigklep open 

Va= aanzuigvolume 
Vs= slagvolume 

V0 = schadelijke ruimte 
P1 = persdruk 
P2 = zuigdruk 

v_. 

Figuur 3.6. lndicateur diagram met (-) en zonder (-.-) schadelijke ruimte 

Voeren we de fractie schadelijke ruimte e0 = V0 /Vs in, dan kunnen we, gebruik makend 
van de vergelijking voor de polytroop, voor het theoretisch volumetrisch rendement 
schrijven: 

(3.1) 

Tengevolge van lekverliezen langs de zuiger en de kleppen is het werkelijk volumetrisch 
rendement een faktor A. 0 kleiner dan het theoretische (A. 0 - 0.8 a 0.9) [ 11, 12]. 
Een voorbeeld van het volumetrisch rendement als funktie van de compressieverhouding is 
weergegev~n in onderstaande figuur [8]. 
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Figuur 3.7. Gemeten volumetrisch rendement als funktie van de compressieverhouding 
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• 
De koudemiddelstroom Mk is te schrijven als : 

. 
Mk= Xo.At·P1·Vs.n/60 

waarbij: p 1 = dichtheid van aangezogen koudemiddeldamp 
n = toerental van de compressor 

(3.2) 

Onder gelijkblijvende condities is de koudemiddelstroom dus rechtevenredig met het 
compressortoerental; uitgaande van de veronderstelling dat het compressortoerental een 

te verwaarlozen invloed heeft op het volumetrisch rendement (zie 3.2.2). 
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3.2. 1 Smering 

Compressoren van koelmachines voor grotere koudevermogens hebben gewoonlijk, voor 
smering van de lagers en zuiger(s), een geforceerde smering m.b.v. een oliepomp: 
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Compressoren van koelmachines voor kleine en zeer kleine koudevermogens hebben meestal 
een spatsmering [4]. 
Het is met name deze smering die problemen geeft wanneer een zuigercompressor aan een 
windturbine wordt gekoppeld. Daalt het toerental van de compressor beneden een bepaalde 
waarde dan wordt de oliedruk van de oliepomp of het rondspatten van de olie te gering om 
een volledige smering te waarborgen metals gevolg snelle slijtage [16]. 
De waarde van dit toerental is niet exact aan te geven en per type zuigercompressor 
verschillend. 

Compressoren ontworpen voor aandrijving met een constant toerental 

Deze warden vooral toegepast bij koelmachines met een (asynchrone) elektromotor. Daalt 
het toerental bij dit type beneden ca. 50 a 60% van het nominale toerental dan wordt de 
smering onvoldoende (appendix C). Ter illustratie het volgende voorbeeld. 
Voor de verwarming van het kantoorgebouw gebruikt het bureau 'Grenco Bedrijfskoeling' 
te 's-Hertogenbosch reeds enkele jaren een compressiewarmtepomp (Grasso AC480 
compressor). Deellastregeling geschiedt door aanpassing van het toerental van de aandrijven
de verbrandingsmotor binnen 800-1800 omw/min. 
Toen als test de ondergrens werd verlaagd tot 600 omw/min bleek na enkele maanden 
volledige revisie van de compressor noodzakelijk (appendix C). 
Bij (open) koelmachines voorzien van een oliepomp kan het toerenbereik warden vergroot 
door de oliepomp apart aan te drijven [8]. 
De ondergrens van het toerenbereik wordt nu bepaald door het toerental waarbij problemen 
ontstaan met de werking van de kleppen en/of het expansieventiel. 
Boven het nominale toerental zijn wat de smering betreft geen problemen te verwachten [ 16]. 
Bestaat de aandrijving van de koelmachine uit een asynchrone elektromotor dan geldt voor 
dit nominale toerental : 

f 
nnom = 60-(1 - s) 

p 

Hierin is p het aantal poolparen en s de slip. 

(3.3) 

Voor het regelen van deellast wordt dit type koelmachines soms uitgerust met een (dure) 
poolomschakelbare asynchrone motor, waarbij geschakeld kan warden tussen het nominale
en de helft van het nominale toerental. 
Compressiekoelmachines voor een netfrequentie f van 50 Hz warden meestal zo ontworpen, 
dat ze ook op een elektrisch net met een frequentie van 60 Hz kunnen warden aangesloten 
Dit geeft een toename in het toerenbereik van 20%. 



Compressoren ontworpen voor aandrijving met een variabel toerental 

Ontworpen voor een groat toerenbereik (> 1 :2) zijn de compressoren in airconditioning 
installaties van auto's en voor koel- en vriestransport op de weg. De eerste zijn open 
koelmachines die via een V-snaar warden aangedreven door de automotor. Nominale 
aandrijfvermogens liggen in de orde van enkele kW's [17,18]. 
In eerste instantie lijken deze koelmachines door het grate toerenbereik van de 
compressoren bijzonder geschikt om d.m.v. een windturbine te warden aangedreven. 
De universiteit van de Nederlandse Antillen (U.N.A.) is bijvoorbeeld enige jaren geleden 
begonnen aan het ontwerpen van een windmolen voor het aandrijven van een vijftal in de 
molenkop gemonteerde York- compressoren : het 'Windaircoprojekt' [21 ]. 
Uit informatie van de Nederlandse importeur bleek dat het maximaal aantal bedrijfsuren 
van deze compressoren is afgestemd op die van een auto (appendix C). 
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Bij een windenergiebeschikbaarheid van 40% en een maximaal aantal bedrijfsuren van ca. 
3000 zullen deze compressoren binnen een jaar aan vervanging toe zijn. Navraag bij een 
installatiebedrijf van deze airconditioninginstallaties leerde dat slechts een gedeeltelijk 

gebruik van het toerenbereik van de compressor geen aanmerkelijke toename in het 
maximaal aantal bedrijfsuren geeft (appendix C). Voor koelen m.b.v. windenergie zijn deze 

compressoren m.a.w. eigenlijk niet zo geschikt. 

Bij koel- en vriestransport over de weg warden aan het maximaal aantal bedrijfsuren van de 
koelmachine hogere eisen gesteld. Bedrijfsuren tussen de 10.000 en 20.000 zijn hier 
gebruikelijke waarden. Het toerenbereik ligt, afhankelijk van het type, tussen 1 :2,5 en 
1 :5 [19]. De nominale aandrijfvermogens varieren tussen de 5 en 10 kW. 

Olievrije compressor 

Voor het vermijden van smeerolie in het koudemiddelcircuit wordt wel eens gebruik 
gemaakt van de (dure) 'olievrije' 
compressor ( 4,9]. 
Om zijwaartse naar de 
cilinderwand gerichte krachten 
te vermijden wordt deze 
compressor uitgevoerd als in 
nevenstaande figuur. 
De zuiger beweegt m.b.v. 
kunststofringen in de 
olievrije cilinder, maar 
krukas en drijfstand niet! 
0 I ievrije zu igercompressoren 
ke.nnen evenals de reeds behan,_ 
detde· zuigercompressoren tech 
smeerproblemen bij lage toerentallen. 

zuiger 

zuigerstang 

kruiskop 

krukas 

Figuur 3.8. Olievrije zuigercompressor 
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3.2.2 Klepgedrag 

Klepresonantie 

Kleppen in een zuigercompressor kunnen als elk massa-veer-systeem in resonantie geraken 
(zie figuur 3.4). De veerkracht F0 nodig voor een optimale werking van de kleppen bij het 
gewenste werkpunt is daarbij een belangrijke parameter. 
Het in resonantie geraken van een klep is o.m. ongewenst omdat de kans op klepbreuk 

grater wordt. 
Het toerental waarbij resonantie van de kleppen optreedt ligt i.h.a. onder het nominale 
toerental en neemt af naarmate de veerkracht F0 wordt verminderd [8]. 

I F"0 • 4Q.3 N 

lI F"
0 

• 21.QN 

m F0 • ~N 

Figuur 3.10. Gesimuleerd zuigklep (a) en persklep (b) gedrag bij verschillende veerkrachten 

F0 en zuigertoerentallen 

In bovenstaand figuur is een simulatie van het gedrag van een zuig- en persklep bij 
verschillende toerentallen en veerkrachten te zien. 
Hierbij zijn hs en hd de lichthoogte van resp. de pers- en zuigklep. Het toerental waarbij de 
klep optimaal werkt, gegeven een bepaalde veerkracht F0 , is aangegeven met een (*). Het 
eerste geval (I) heeft betrekking op de situatie zonder modificatie van de veerkracht [8]. 

Bij open- en semi-hermetisch gesloten koelmachines kan men, door verlaging van de 
veerkracht, er voor zorgen dat het toerental waarbij resonantie optreedt niet binnen het 

toegestane toerenbereik van de koelmachine ligt. Het volumetrisch rendement bij hogere 

toerentallen neemt dan wel af. 



Gedrag bij hogere toerentallen 

Hoe hoger het toerental van de zuiger hoe langer het relatief duurt, voordat de kleppen 
sluiten. Het volumetrisch rendement neemt daarbij af (zie figuur 3.10). 
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Ligt -het toerental ver boven het toerental waarvoor de koelmachine is ontworpen, dan kan 
het zelfs gebeuren dat de kleppen helemaal niet meer sluiten. Met name bij de zelfverende 
'tongenkleppen' in koelmachines voor kleinere koudevermogens kan dit gebeuren. Koelma
chines voor een groat toerenbereik zijn om deze reden meestal voorzien van schotelkleppen 
(appendix C). 

Verliezen fangs de kleppen 

Het gemiddelde drukverlies over de pers- en zuigkleppen is evenredig met de gemiddelde 
snelheid in het kwadraat van de damp door de desbetreffende klep. Deze gemiddelde 
snelheid is rechtevenredig met het toerental van de zuiger, zodat het gemiddelde drukverlies 
toeneemt met het kwad raat van het toerenta I ( 12]. 
Vooral bij hoge toerentallen warden deze verliezen dus van betekenis. 

3.3 Thermodynamisch gedrag bij varierend toerental 

In onderstaande figuur is het theoretische en een werkelijk compressiekoelproces weer
gegeven in een log p-h diagram. 
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Figuur 3.11. Theoretisch (-) en praktisch (-.-) compressiekoelproces in log p-h diagram 
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Afwijkingen t.o. v. het theoretische proces zijn a.a. een gevolg van: 
• drukverliezen in de verdamper (da + da 1) 

• oververhitting aangezogen damp in zuigleiding (ala II) 
• smoorverliezen aan zuigkleppen (a Ila 111) 

• wrijvingsverliezen van damp in cilinder (ab+ alllbl) 
• smoorverliezen aan perskleppen (blbl I) 

• drukverliezen in condensor (be+ bl le) 

Blijft het compressortoerental en de condensatietemperatuur constant en daalt de 
verdampingstemperatuur en daarmee de verdampingsdruk (zie figuur 3.12a), dan neemt 

Ao.At af (zie figuur 3.7). Verder treedt er een afname in de dichtheid p 1 op en in de 
hoeveelheid opgenomen warmte per massa eenheid koudemiddel (q1 1 < q1 ). 
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Dit geeft een sterke daling van het koudevermogen bij lager wordende verdampings

temperaturen. 
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In het benodigde aandrijfvermogen treedt een maximum op; voorbij dit maximum 

overheerst de invloed van de afnemende massastroom die van het grater wordende vermogen 
per massa eenheid koudemiddel. Een voorbeeld van het verloop van het aandrijfvermogen en 
het koudevermogen bij verschillende koudemiddelen als functie van de verdampings
temperatuur toont figuur 3.12 ( 1 ]. Hierin is ook de koudefactor weergegeven. 
Voor de warmtestroom van het te koelen object naar de verdamper bij het theoretische 
proces geldt: 

Hierin is: K 1 

A1 
Tkoel 

. . 
01 = Mkq1 = K1A1(Tkoel -T1l 

= warmtedoorgangscoefficient van de verdamper 
= oppervlak van de verdamper 
= temperatuur koelruimte 

Voor de warmtestroom van de condensor naar de omgeving geldt: 

waarbij: K2 
A2 
Tb 

Tomg 
Cp 

Tb 
02 = Mk(q2 + f Cp dT) 

T2 

= warmtedoorgangscoefficient van de condensor 
= oppervlak van de condenser 
= temperatuur van de damp in de perskamer 
= omgevingstemperatuur 
= soort. warmte van koudemiddeldamp bij constante druk 

(3.4) 

(3.5) 

c5 = het deel van condensoroppervlak waartegen koudemiddelvloeistof zit. 

. 
Uit bovenstaande vergelijkingen blijkt, dat bij een afname in de koudemiddelstroom Mk de 
temperatuurverschillen tussen de verdamper (T1) en koelruimte (Tkoel) en tussen de 
condensor (T2l en omgeving (T omgl kleiner warden. 
Het kleinere temperatuurverschil tussen verdamper en condensor en de kleiner wordende 
verliezen over de kleppen (zie 3.2.2) leiden tot een geringe stijging in het carnotrendement 
wanneer het toerental afneemt (zie figuur 4.2). 



3.3.1 Het smoororgaan 

Bij smoororganen kan een onderscheid gemaakt warden tussen de volgende vier typen: 
• Het thermostatisch expansieventiel 
• Door niveauregelaar gestuurd expansieventiel 
• Door middel van druk gestuurd expansieventiel 

• Capillair 
Het thermostatisch expansieventiel en het capillair warden het meest toegepast; de laatste 
vooral in koelmachines voor kleinere koudevermogens [ 1, 15]. 

Het thermostatisch expansieventiel 

29 

De stuursignalen bij dit type zijn de druk na het expansieventiel en het temperatuurverschil 
tussen het begin en eind van de verdamper. 
Stijgt de temperatuur in de koelruimte (Tkoell dan neemt de oververhitting van de koude
middeldamp aan het eind van de verdamper toe. Via een aldaar gemonteerde temperatuur
voeler wordt het expansieventiel geopend. 

logp 
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oververhitting 

Figuur 3.13. Effect van toerental verlaging bij koelmachines met een thermostatisch 
expansieventiel 

De hoeveelheid koudemiddel welke de verdamper wordt ingespoten neemt toe. De druk in 
de verdamper zal stijgen totdat het ingestelde temperatuurverschil tussen het begin en eind 
van de verdamper weer is bereikt. Is de oververhitting te klein dan wordt het expansieventiel 
gesloten. Het temperatuurverschil tussen het begin en eind van de verdamper blijft zodoende 
konstant, terwijl de absolute temperatuur kan varieren [3,4]. 
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Daalt het compressortoerental dan nee mt de koudemiddelstroom af. De verdampertempera
tuur zal, wanneer een thermostatisch expansieventiel wordt gebruikt, iets toenemen en de 
condensortemperatuur iets afnemen. Het gevolg hiervan is, zeals we gezien hebben, dat de 
koudefactor groter wordt. 
Het feit dat dit type expansieventiel het koelpraces aanpast aan gewijzigde omstandigheden, 
maakt het geschikt voor toepassing in een door een windturbine aangedreven koelmachine. 
Blijkt bij lage toerentallen dat het expansieventiel te graot is en instabiel gaat werken, dan 

kan dit worden opgelost door twee expansieventielen te gebruiken, een grate en een kleine, 
die m.b.v. twee magneetventielen worden geschakeld [ 1 ]. 

Door niveauregelaar gestuurd expansieventiel 

Het vloeistofniveau in het verdampervat wordt of door een elektrisch verwarmde vloeistof
dampvoeler, bf door een mechanische flatter, of door een magneet of condensator gemeten 
[ 1 ]. Dit niveau dient als stuursignaal voor het expansieventiel. Het effect van een afname in 
het compressortoerental is bij dit type expansieventiel vergelijkbaar met hetgeen plaatsvindt 
bij een thermostatisch expansieventiel. Dit minder gebruikelijke expansieventiel is dus 
evenals het thermostatisch expansieventiel geschikt voor in een door een windturbine 
aangedreven koelmachine. 

Druk gestuurd expansieventiel 

De druk waarop dit expansieverschil reageert is de druk in de verdamper- en condenser. 
Deze wordt door het ventiel nagenoeg konstant gehouden. De verdamper- en condensor
temperatuur veranderen dientengevolge niet bij een afname in het compressortoerental. 

Bij ditexpansieventiel blijft de koudefactor dus constant, waardoor dit type minder geschikt 
is. 

Het capil/air 

Een smoororgaan dat vooral bij koelmachines voor kleine en zeer kleine koudevermogens 
veelvuldig wordt toegepast, is het capillair. Er is bij dit smoorargaan geen sprake meer van 
een regeling. De koudemiddelstroom bepaalt het drukverschil tussen verdamper en 
condenser. Dit drukverschil is nagenoeg rechtevenredig met de vloeistofstroom [14,23]. 
Neemt het toerental toe, dan zal hierdoor het aandrijfvermogen 'meer' dan lineair toenemen. 
Wat de vermogensaanpassing betreft lijkt dit gunstig, ware het niet dat door het grater 
wordende temperatuurverschil tussen verdamper en condenser de koudefactor snel afneemt. 
Dit geldt overigens alleen wanneer het temperatuurverschil tussen de verdamper en 
condenser grater is dan tussen de 'koelruimte' en de 'omgeving'. Wordt dit temperatuur
verschil kleiner dan doet zich de volgende interessante situatie voor. 
De nog in de condenser aanwezige vloeistof verdampt door warmteopname uit de omgeving 
en in de verdamper condenseert de aanwezige damp door warmteafgifte aan de koelruimte. 
Het vloeistofvat loopt door het aanwezige drukverschil leeg. Het 'koelproces' gaat zich nu 
geheel in de dampfase afspelen (figuur 3.14). 
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Figuur 3.14. Compressiekoelproces met capillair als smoororgaan, waarbij T 1 > Tkoel en 

T2< Tomg 

Is de compressietemperatuur Tb> Tomg dan staat het koudemiddel in de condensor 
(compressie-)warmte af en voor Tb< T omg neemt het warmte op uit de omgeving. Bij de 
verdamper wordt warmte afgestaan i.p.v. opgenomen! 
Het capillair beperkt m.a.w. het toerenbereik van de compressor. 
Dit kan verbeterd warden door gebruik te maken van twee capillairen, een grote en een 
kleine, die m.b.v. twee magneetventielen geschakeld kunnen warden. 
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3.4 Aanloopgedrag 

Startkoppe/ 

Bij een gegeven windsnelheid is het startkoppel van een windrotor veel kleiner dan het 
werkkoppel dat de windrotor zou kunnen leveren bij die windsnelheid (zie figuur 5.4). 
Drijft de windturbine een last aan met een konstant koppel, dan start de windturbine bij 
een windsnelheid die hoger is dan voor het werkkoppel feitelijk nodig is. Bij zuigerpompen 
zonder aanloopvoorziening is dit bijvoorbeeld het geval. Is de last van de windturbine een 
compressiekoelmachine dan is dit geen probleem. 

De zuigercompressor heeft een ondergrens voor het toerental; deze moet m.a.w. 
ingeschakeld worden bij een reeds draaiende windrotor. 

Koppelstoten 
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Het startkoppel wordt bij aanlopen zonder tegendruk hoofdzakelijk bepaald door het 
lostrekkoppel van de zuiger. De waarde van dit koppel (na een ruime periode van stilstand) 
bedraagt 10 a 20% van het nominale koppel [20]. 
Bij aanlopen tegen bedrijfsdruk is het piekkoppel een veelvoud van het gemiddelde koppel. 
Anders dan bij zuigerpompen is de kracht op de zuiger tijdens de persslag niet constant. 
De druk boven de zuiger als functie van de zuigerhoek e ziet er ongeveer uit als in figuur 
4.15 is weergegeven [4]. We benaderen de kracht F(e) op de zuiger door: 

IP 

{
F sin2 (!8) 

F(8) = 
0 

cilinde-r 

dTij fstang 
p 

o.;;;e .;;;11' 

11'<8<211' 

0 

Figuur 4.15. De druk boven de zuiger als functie van de zuigerhoek e 

(3.6) 

---e 



De invloed van de hoek a wordt verwaarloosd. 
Het koppel M(O) is dan te schrijven als: 

{ 
'F sin2 q e i r sin e 

M(O) = 
0 

(3.7) 

Na enig gereken blijkt voor het bij O = ~ 1T optredende maximale koppel M te gelden: 

" - -
M = 0.65 (27T) M <:::: 4 M (3.8) 

Hierin is M het gemiddeld koppel. 
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Bij het inschakelen kunnen dus aanzienlijke koppelstoten optreden. Voor het beperken van 
deze koppelstoten kan een speciale voorziening wenselijk zijn. Deze voorziening moet 

ervoor zorgen dat de druk bij het inschakelen van de compressor 'langzaam' wordt opge
bouwd en kan warden uitgevoerd in d~ vorm van: 
• een capillair als smoororgaan 
• een expansieventiel met een lekgaatje (bleed valve) 
• een inschakelbare omloopleiding (capillair) over de compressor 
Een bijkomend voordeel van deze aanloopvoorzieningen is, gezien de nag onvolledige 
smering bij het inschakelen, dat de naar de cilinderwand gerichte kracht bij een onbelaste 
zuiger kleiner is dan bij een belaste zuiger. 

Opschuimen van de olie 

Na een periode van stilstand is de druk in de krukkast gestegen tot een waarde tussen de 
gewenste verdamper- en condensordruk. Wordt de compressor plotseling ingeschakeld dan 
kan het gebeuren, afhankelijk van het type koelmachine, dat de druk in de krukkast in een 
zeer korte tijd tot de verdamperdruk daalt. Door deze plotseling optredende drukverlaging 
wordt een deel van het koudemiddel uit de olie in de krukkast gedreven. Dit kan met 
hevige schuimvorming van de olie gepaard gaan. In onderstaand figuur is het verband tussen 
de concentratie koudemiddel (freon 12) in de smeerolie als funktie van de dampdruk bij 
verschillende olietemperaturen weergegeven [ 15]. 
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Daalt bijvoorbeeld bij een olietemperatuur van 16" C de druk van 2.1 naar 1.4 bar dan moet 

de concentratie freon in de olie dalen van 25 naar 18%. 
Tengevolge van het opschuimen kan het smeerolieverlies via de cilinderwand te groot 

worden [3,9]. Het opschuimen kan worden beperkt door: 
• De drukvertaging langzaam te laten vertopen 
• Olietemperatuur zo hoog te houden dat de freon slechts in zeer beperkte mate door de 

olie wordt opgenomen (etektrische dompelverwarming in krukkast). 

Wat de eerste methode betreft, kan worden verwezen naar het voorgaande over het beperken 

van koppelstoten bij het inschakelen. 



35 

3.5 Enkele conclusies 

Uit het voorgaande kan warden geconcludeerd, dat zuigercompressoren ontworpen voor 
aandrijving met een konstant toerental i.h.a. zonder veel problemen kunnen warden aange
dreven door een windturbine tussen 60 en 120% van het nominale toerental. De ondergrens 
kan bij compressoren met een geforceerde smering warden verlaagd door de oliepomp 
apart aan te drijven en eventueel de veerkracht van de kleppen iets te verlagen. Dit laatste 
gaat dan wel ten koste van het volumetrisch rendement in de buurt van het nominale 
toerental. 

Van de compressoren ontworpen voor aandrijving met een variabel toerental, zijn de 
compressoren die gebruikt warden in airconditioninginstallaties van auto's (York; Sankyo) 
wegens het lage maximale aantal bedrijfsuren ongeschikt. 
De compressoren die warden toegepast bij koel- en vriestransport (Carrier) lijken zowel 
wat het maximale aantal bedrijfsuren als het toerenbereik betreft geschikt om d.m.v. een 
windturbine te warden aangedreven. Normaal worden laatst genoemde compressoren alleen 
toegepast in open koelmachines er zijn echter uitvoeringen die ook in semi-hermetisch 
gesloten koelmachines kunnen warden gebruikt. 

De koudefactor van de koelmachine blijkt binnen het hierboven aangegeven toerengebied 
redelijk constant te blijven bij aandrijving met een varierend toerental. Is het smoororgaan 
een capillair dan is enige voorzichtigheld geboden. 

Het lage startkoppel van de windturbine levert geen problemen op, omdat de koelmachine 
bij een reeds draaiende rotor wordt ingeschakeld. 
Wei moet aan de koppelstoten die bij het inschakelen van de compressor optreden aandacht 

warden besteed. 



IV Koppeling tussen windturbine en koelmachine 

lnleiding 

Het koppelen van de compressoras aan de windrotoras kan in principe mechanisch, 

elektrisch, hydraulisch of pneumatisch gebeuren. 

Een dergelijke koppeling wordt in het vervolg aangeduid met de naam 'as'. 

Voor het opvangen van kortstondige fluctuaties in de door de windturbine aangeboden 

energie kan een opslagsysteem aan de 'as' worden gekoppeld. 
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Deze opslagsystemen zijn dus niet bedoeld voor het overbruggen van langdurige windstille 

perioden. Bij alle astypen bevindt zich direkt na de windrotor een mechanische overbrenging 

(tandwielkast), omdat in het atgemeen het windrotortoerental te laag zal zijn om een 
generator, pomp of de compressor zelf aan te drijven. 

Genoemde astypen zullen worden vergeleken aan de hand van de volgende zeven aspekten: 

• Toepasbaarheid van bestaande windturbines en koelmachines 

• Rendement 
• Flexibiliteit van de as 

• Bereik van de as 
• lnvesteringskosten 
• Storingsgevoeligheid 

• Bruikbaarheid van energieoverschot 

Alvorens hiermee te beginnen, zal worden nagegaan hoe de last van de turbine kan worden 

aangepast aan het vermogen dat de windturbine bij een bepaalde windsnelheid kan leveren. 

4.1 Vermogensaanpassing 

De vermogensopbrengst van een windturbine is maximaal wanneer deze belast wordt met 

een belasting die een kwadratische koppeltoerenkarakteristiek heeft. Het koppel van een 

zuigercompressor is bij een gegeven drukverhouding bij benadering konstant, zodat er slechts 

een windsnelheid is waarbij de turbine het voor de gegeven windsnelheid maximale 
vermogen levert (zie volgende hoofdstuk). Men kan de vermogensopbrengst verbeteren door 

de last van de turbine aan te passen aan het vermogen dat de turbine kan leveren. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Verandering van de overbrengverhouding in de koppeling 

• Opnemen van een energieopslagsysteem in de koppeling 
• Het bij- of afschakelen van een of meer extra compressoren of cilinders 
•· Het varieren van het opgenomen vermogen van de compressor 

De laatste twee methoden komen in de koudetechniek voor bij het regelen van deellast 
d.w.z. het aanpassen van de door de koelmachine geleverde koude aan de vraag naar koude; 

het aandrijfvermogen is daarbij van minder belang. 

Bij vermogensaanpassing zoals hier bedoeld, is het juist het aandrijfvermogen van de 

koelmachine dat geregeld moet worden en niet het door de koelmachine geleverde koude
vermogen. 
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4.1.1 Verandering van de overbrengverhouding in de koppeling 

Het aandrijfvermogen is gelijk aan het produkt van het toerental en koppel van de 
compressor. Door verandering van de overbrengverhouding in de koppeling tussen de 
compressor en windturbine kan het toerental van de compressor en daarmee het 
aandrijfvermogen worden geregeld. Bij deze vorm van vermogensaanpassing moet het 
toerenbereik van de compressor groter zijn dan het toch al grote toerenbereik dat nodig is 
zonder verandering van de overbrengverhouding, zodat deze methode nauwelijks 
toepasbaar lijkt. 

4.1.2 Opnemen van een energieopslagsysteem in de koppeling 

Een opslagsysteem in de koppeling kan voor vermogensaanpassing worden gebruikt. Het 

toerental, en daarmee het aandrijfvermogen van de compressor, blijft daarbij ongeveer 
konstant. Is het door de windturbine geleverde vermogen groter dan het aandrijfvermogen 
van de koelmachine dan wordt het verschil opgeslagen in het opslagsysteem, terwijl bij een 
kleiner vermogen het verschil geleverd wordt door het opslagsysteem. Wanneer het opslag
systeem leeg is, wordt de koelmachine afgeschakeld. 

Het hangt van de uitvoering van het systeem af, of de turbine in zijn optimale punt blijft 
werken en een derdegraads vermogenstoerenkarakteristiek volgt of niet. 

4.1.3 Het bij- of afschakelen van een of meer extra compressoren of cilinders 

Wordt de molen belast met meerdere compressoren dan is vermogensaanpassing mogelijk 
door het bij- of afschakelen van een of meer compressoren. 
Bij koelmachines die uitgerust zijn met meerdere cilinders geldt hetzelfde, maar dan voor de 
cilinders. 
Het bij- of afschakelen van de cilinders kan gebeuren door: 

• Het lichten van de zuigklep 
• Een afzonderlijke omloopleiding over de cilinder(s) 

Bij de eerste methode wordt de aangezogen damp in de zuigleiding teruggedreven. 
Open koelmachines met meerdere cilinders zijn dikwijls uitgerust met een inrichting voor 
zuigkleplichting [3,4,20]. 
Bij een afzonderlijke omloopleiding over de verschillende cilinders moet de pers- of 
zuigleiding van de betreffende cilinder(s) worden gesloten om drukvereffening tussen 
verdamper en condenser te voorkomen (zie 4.1.4). 
Uitvoeringen met een interne kortsluitinrichting in de compressor tussen pers- en zuigkamer 
komen ook voor [4]. 
De zuiger in een afgeschakelde cilinder beweegt tijdens bedrijf mee met de rest. De 
wrijvingsverliezen van de zuiger in de cilinder en van de heen en weer bewegende 
koudemiddeldamp langs de kleppen komen dus niet te vervallen! 



Bij een viercilinder koel
machine is het carnot
rendement bij een in 
bedrijf zijnde cilinder nog 
maar de helft van het 
rendement bij vier in bedrijf 
zijnde cilinders (zie figuur 4.1 

uit [10] ). 
Heteffectiever gebruik van 
de verdamper en condensor 
door de kleinere koude
middelstroom weegt dus 
bepaald niet op tegen deze 
verliezen. Bij aandrijving door 
een windturbine is dit van 
belang, omdat slechts een 
klein percentage van de tijd 
alle cilinders in bedrijf zijn 
(zie hoofdstuk V). 
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Figuur 4.1. Carnotrendement als funktie van 
toerental bij cilinderafschakeling 

4.1.4 Het varieren van het opgenomen vermogen van de compressor 

Men kan het opgenomen vermogen van de compressor be 'invloeden door: 

• Vergroting van de schadelijke ruimte van de compressor 
• Smoren van de aangezogen damp 
• Gebruik te maken van een omloopleiding over de compressor 

Deze methoden warden in de koudetechniek toegepast voor het regelen van deellast 

Vergroting van de schadelijke ruimte van de compressor 

Het vergroten van de schadelijke ruimte in de compressor van open koelmachines is een 
vorm van deellastregeling, welke niet veel meer wordt toegepast. In de compressor moet 
een extra ruimte zijn aangebracht, die door een bijschakelklep met de schadelijke ruimte 
in verbinding kan warden gebracht. 
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Figuur 4.2. Effect van vergroting van de schadelijke ruimte 

Het volumetrisch rendement neemt af als de schadelijke ruimte wordt vergroot. Ook de 
benodigde arbeid per slag neemt af zoals is te zien in bovenstaande figuur [3, 12]. 

Smoren van de aangezogen damp 

Bij koelmachines voor kleine en middelgrote koudevermogens regelt men het koudever
mogen dikwijls door de aangezogen te smoren. 
De zuigdruk zal dalen en daarmee het volumetrisch rendement. Tevens zal de dichtheid 
van de aangezogen damp afnemen. 
Een en ander heeft ongeveer hetzelfde effect als het verlagen van de druk in de verdamper. 
Seide processen zijn in onderstaande diagram weergegeven. 

l I ogp 

1 
I 
I 2, 
:-·-·-·-· -·+·-· 

--1t>h 
Figuur 4.3. Smoren van de aangezogen damp ( 1) en verlaging van de druk in de verdamper 

(2) in het log p-h diagram 
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Het verschil in compressiearbeid is klein (w1 - w2), terwijl de hoeveelheid onttrokken 
warmte aan het te koelen object bij het smoren van de aangezogen damp iets groter is 

(q1 > q2). 
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Net als bij het verlagen van de druk in de verdamper (zie 3.3) verandert bij het smoren van 
de aangezogen damp het aandrijfvermogen relatief weinig, terwijl het koudevermogen (iets 
minder) snel zal afnemen. 

Voor het regelen van het koudevermogen is smoren van de aangezogen damp een bruikbare 
methode, maar voor een efficiente vermogensaanpassing niet. 

Omloopleiding over de compressor 

r- _, ______ , __ 

I 
I 
I 

L- 8 

Figuur 4.4. Omloopleiding 

Een (tijdelijke) kortsluiting via klep B, waarbij tegelijkertijd of de pers- of de zuigleiding is 
gesloten leidt tot een bijna onbelaste windturbine en geen koeling. Voor onbelast starten 
of het bij- of afschakelen van cilinders is deze methode uitermate geschikt, maar voor 
vermogensaanpassing dus niet. Gebruikt men i.p.v. klep Been smoororgaan, klep Akan dan 
achterwege blijven, dan neemt het koudevermogen af maar het aandrijfvermogen nagenoeg 
niet. Het drukverschil over de compressor blijft immers hetzelfde. Ook deze vorm van 
deellastregeling is dus ongeschikt voor vermogensaanpassing. 

4.1.5 Conclusie 

Twee geschikte methoden van vermogensaanpassing zijn: energieopslag in de koppeling en 
het schakelen van compressoren of cilinders. 
Deze methoden zullen in de volgende paragrafen bij de verschillende astypen warden 
toegepast. 
Een voordeel van het schakelen van compressoren t.o.v. het schakelen van cilinders is, dat 
het carnotrendement een groot deel van de tijd hoger is. 
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4.2 Mechanische as 

De windrotor levert en de compressor vraagt mechanische energie. De mechanische as lijkt 
dus een voor de hand liggend astype. Gaan we uit van een windmolen met een horizontale 
rotoras dan kan de compressor(en) in de molenkop of aan de vaet van de mast worden 

gemonteerd. Zuigercompressoren maeten vanwege de alie in de krukkast horizontaal 
warden ge'installeerd. Bij plaatsing aan de voet van de molen moet de koppeling daarom via 
twee haakse overbrengingen en een lange verticale as verlopen. De overbrenging direkt na de 

windrotor wardt dus als het ware in tweeen gesplitst. 

,, 0 1--------1,,1-·~~~~~~~~~-

over-
rotor brenging compressor 

: compressor 

i-------.'1-' ------i A 
~e~ ' ' I IY"""regeling 

rotor bre.ning i i i -g-

rotor 
over
brenging 

Figuur 4.5. Mechanische as 
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I/ 

II koppeling 

~ 
compressor 

I ___ ., ! compressor 

'·t-- """"' 
koppeling 

vliegwiel 

a direkt 
b met vermogensregeling via schakelen 

van compressoren 
c met opslagsysteem 

ls het toerental van de mechanische as groter dan het toerental van het vliegwiel dan kan het 

vliegwiel warden opgeladen. Bij onvoldoende of geen wind kan het vliegwiel de compressor 

(tijdelijk) aandrijven. 
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4.3 Hydraulische- en Pneumatische as 

Bij de hydraulische as is het energie-overdragend-medium meestal olie, bij de pneumatische 

as lucht. 
Afgezien hiervan zijn de verschillen tussen deze astypen voor toepassing in een windturbine
koelmachine-combinatie van ondergeschikt belang; beide warden dan ook in hetzelfde 

overzicht weergegeven. 
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klep 

compressor 

drukvat 

Figuur 4.6. Hydraulische- en Pneumatische as a direkt 
b met vermogensregeling via schakelen 

van compressoren 
c met opslagsystem 

Wanneer de luchtdruk in het drukvat lager is dan de olie- of luchtdruk na de pomp 

(compressor) kan het opslagvat warden bijgevuld. 
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4.4 Elektrische as 

Bij de elektrische as zijn verschillende machine kombinaties mogelijk. Een bekende 
kombinatie is die waarbij twee asynchrone sleepringrotor-machines warden gebruikt [24]. 
Voor levering van de benodigde blindstroom is echter een draaistroomnet nodig. Dit is te 
vermijden door gebruik te maken van een synchrone generator en een asynchrone motor. 
Is de benodigde veldstroom voor de synchrone generator een probleem, dan kan deze 
machine eventueel vervangen warden door een permanent magneet generator of door over 

te stappen op een asynchrone machine met condensatoren. 
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Figuur 4.7. Elektrische as 
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De accu's kunnen worden bijgeladen, wanneer de gelijkgerichte generatorspanning gelijk is 
aan de accuspanning. Bij geen of onvoldoende wind kunnen de accu's de compressor 
(tijdelijk) aandrijven. 
Het toerental van de windrotor bepaalt de frequentie van de generator. Afgezien van de slip, 
die meestal niet veel groter is dan 0.04 a 0.06, ligt met de generatorfrequentie het motor
toerental vast bij een gegeven aantal poolparen (zie 3.2.1 ). 
Bij de uitvoering met vermogensaanpassing via het schakelen van compressoren kan het 

toerengebied van de verschillende asynchrone motoren dus niet naar willekeur worden 
gekozen. 

De verhouding tussen de toerentallen van de verschillende motoren is bij dezelfde generator
frequentie omgekeerd evenredig met het aantal poolparen (zie (3.3)). 
Is het aantal poolparen hetzelfde, wat dikwijls het geval is, dan is ook het toerengebied van 
de verschillende motoren hetzelfde. 

Het toerengebied van de compressor kan bij open koelmachines eventueel worden verlegd 
d.m.v. een overbrenging tussen de asynchrone motor en de compressor. 

De elektrische as heeft bij aanwezigheid van een sterk of zwak net een extra koppelings
mogelijkheid. Via een schakelinrichting kan de windmolenkoelmachine combinatie parallel 
geschakeld warden met het ter plekke aanwezige net. 

h st erk 
~~~~~~~~~~~-

~ el. net 

over---1-81------1LJi-------;9,___5 
rotor brenging generator schakeldeel motor compressor 

Figuur 4.8. Elektrische as parallel geschakeld met sterk elektrisch net 

Bij deze uitvoering wordt de koelmachine aangedreven met een konstant toerental. 
Met een zwak elektrisch net wordt een dieselaggregaat met een lokaal elektrisch net bedoeld. 
Bij geen of onvoldoende wind zorgt het dieselaggregaat voor de energievoorziening. Bij een 
energie aanbod dat groter is dan de vraag neemt de koelmachine, de dumplast, de overtollige 
energie op. 



rotor 

diesel
aggregaat 
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motor compressor 

..__ _______ .zwak 
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Figuur 4.9. Elektrische as parallel geschakeld met zwak elektrisch net 

De vermogensopname door de dumplast moet zo geregeld worden dat de netfrequentie 
konstant blijft. Omdat deze netfrequentie als een gegeven kan worden beschouwd is alleen 
regeling van het door de koelmachine opgenomen vermogen mogelijk door het schakelen 

van cilinders of compressoren! 
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4.5 Aspekten van de verschillende koppelingsmogelijkheden tussen windturbine en 
koelmachine 

4.5.1 Toepasbaarheid van bestaande windturbines en koelmachines 
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Commercieel verkijgbare windturbines zijn veelal uitgerust met een elektrische generator. 
De veelbladige windmolens voor het oppompen van water vormen een uitzondering. 
Compressiekoelmachines warden meestal aangedreven door een {asynchrone) elektromotor. 
Voor de elektrische as zijn dus geen ingrijpende veranderingen aan de windturbine of 
koelmachine nodig. 
Bij de mechanische as moet de generator en elektromotor vervangen warden door een 
mechanische verbinding. Wat de koelmachine betreft kan dit alleen bij de open uitvoering. 
De meeste problemen bij montage van de compressor in de molenkop zijn te verwachten 
bij de overgangen in de koudemiddelleidingen van de draaiende molenkop naar de stil
staande mast. Bovendien wordt de aangezogen damp t.g.v. warmtelek door de {lange) 
zuigleiding oververhit, waardoor het carnotrendement daalt. Wordt de koelmachine aan de 
voet van de mast geplaatst, dan moet de verticale as vanwege haar grote lengte op diverse 
plaatsen nauwkeurig warden gelagerd, wat niet zo eenvoudig is. 
Voor de hydraulische- en pneumatische as geldt in verschillende opzichten hetzelfde als voor 

de mechanische as. 

4.5.2 Rendement 

Het rendement van de mechanische as zal hoger zijn dan bij de overige astypen, omdat geen 
energie-omzettingen nodig zijn. Is bij de mechanische as de compressor in de molenkop 
gemonteerd dan zullen de verliezen te verwaarlozen zijn; bij de uitvoering met een verticale 
as waarschijnlijk niet. De som van de verliezen in de haakse overbrengingen en de lange 
verticale as zal grater zijn dan in de gebruikelijke overbrenging direkt na de windrotor [25]. 
Een aannemelijke waarde voor het rendement van een direkte elektrische as bij het nominale 
toerental is 70% [24]. 
Bij koel- en vriestransport over de weg werd vroeger wel gebruik gemaakt van een 
hydraulische as tussen de vrachtwagenmotor en de compressor [26]. Een van de argumenten 
om dat niet meer te doen, is het matige rendement van deze as [27]. 
Bij uitvoeringen met een opslagsysteem moet rekening gehouden warden met opslagver
liezen [30]. 



4.5.3 Flexibiliteit van de as 

Koppelstoten warden door de mechanische as ongedempt doorgegeven; het is een starre 
verbinding. Deze koppelstoten vormen een zware belasting voor verschillende onderdelen 
van de installatie. Met een centrifugaalkoppeling in de as kan dit enigszins warden onder
vangen. 
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Bij de uitvoering met een verticale as moet speciaal aandacht warden besteed aan de krui
inrichting. Verandert het windrotorkoppel, dan wil de molenkop namelijk gaan roteren om 
de verticale as. 
Zowel met de hydraulische-, pneumatische- als met de elektrische as is het mogelijk om een 
flexibele koppeling tot stand te brengen. 

Bij de nog in ontwikkeling zijnde geavanceerde windturbines met flexibele rotorbladen is 
het aspekt van de flexibiliteit van de koppeling van minder belang, omdat bij dit type 
rotorkonstrukties koppelstoten al in de rotor warden 'opgevangen'. 

4.5.4 Bereik van de as 

Een windturbine dient uiteraard bij voorkeur op een windrijke plaats te worden 
ge"installeerd. 
Aangezien dit niet altijd de plaats hoeft te zijn waar gekoeld moet warden, zal de koppeling 
een zekere afstand moeten kunnen overbruggen. Vooral de mechanische as heeft een 
beperkt bereik, terwijl voor de elektrische as het tegenovergestelde geldt. 

4.5.5 lnvesteringskosten 

Bij een mechanische as kunnen generator en motor achterwege blijven, waardoor de 
investeringskosten bij dit astype lager kunnen uitvallen dan bij een elektrische as. 
Daarbij moet wet opgemerkt warden dat geen gebruik kan warden gemaakt van standaard 
componenten. Dit laatste is bijvoorbeeld ook de reden waarom de investeringskosten voor 
een pneumatische- of hydraulische as hoger zijn dan voor een elektrische as. 
Zoals in hoofdstuk I is opgemerkt zijn de investeringskosten voor een opslagsysteem 'tussen 
de windturbine en een compressiekoelmachine bijzonder hoog wanneer ermee windstille 
perioden van een of meer dagen moeten warden overbrugd. 
Is het opslagsysteem bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de windsnelheid, zodat 
m.b.v. een geschikte regeling de windturbine ongeveer in zijn optimale punt kan blijven 
werken, dan kan met kleinere opslagcapaciteiten warden volstaan (zie 4.1.2). Toch zijn de 
investeringskosten ook voor deze kleinere opslagsystemen nog aanzienlijk. 
Volgens de berekeningen in appendix D zijn bijvoorbeeld de benodigde investeringskosten 
per kW koudevermogen (e = 2) voor een elektrisch opslagsysteem van loodaccu's ca. 
f 4.000,- en van Nikkel-Cadmium accu's ca. f 3.000,-. 
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Bij de koppeling met een direkte as zonder energieops,lag, wordt het nominale vermogen van 

de koelmachine afgestemd op het maximale vermogen dat de windturbine kan leveren. 
Het nominale vermogen bij een koppeling met een energieopslagsysteem wordt daarentegen 
afgestemd op het door de windturbine geleverde gemiddelde vermogen. 
In hoofdstuk V zal warden aangetoond, dat het verschil tussen beide vermogens ongeveer 
een factor 2 is. Van bovenstaande bedragen mag i.v.m. het lagere nominale vermagen van de 
koelmachine dus ca. f 500,- warden afgetrakken (zie 2.5.4). 

4.5.6 Storingsgevoeligheid 

De robuuste mechanische as lijkt in eerste instantie weinig staringsgevoelig. De starre 
koppeling kan echter tot overmatige slijtage van installatieonderdelen leiden en resonantie

problemen geven. Wordt de compressor in de malenkop gemonteerd, dan maet daarenbaven 

rekening gehouden warden met de kwetsbare overgangen in de koelmiddelleidingen van de 
draaiende molenkop naar de stilstaande mast. 
De kans op verstoppingen en lekkages maakt de pneumatische- en hydraulische as zeer 
storingsgevaelig. Bij de elektrische as is de kans op storingen klein, terwijl bovendien van de 
minder storingsgevaelige hermetisch- en semi-hermetisch gesloten koelmachines gebruik kan 
warden gemaakt. 

4.5.7 Bruikbaarheid van energieoverschot 

Toepassing van een overschot aan mechanische energie voor andere doeleinden dan koelen 
is alleen in speciale gevallen mogelijk. 
Een energieoverschot in de vorm van elektrische energie met een (nagenoeg) konstante 
spanning is tamelijk eenvoudig voor andere zaken als verlichting en dergelijke te gebruiken. 
Een elektrische as met een (klein) energieopslagsysteem levert deze varm van energie. 

4.6 Afweging tussen de verschillende astypen 

Het zal duidelijk zijn dat de uiteindelijke keuze zal moeten warden gemaakt tussen een 

mechanische- en een elektrische as. 
Het belangrijkste voordeel van de mechanische as t.o.v. de elektrische as is het hogere 
rendement. Daar staat tegenover dat de elektrische as beter aansluit bij bestaande 

windturbines en koelmachines, een flexibelere koppeling geeft en een grater bereik heeft. 
Verder bestaat er de mogelijkheid om overtollige energie eenvoudig voor andere zaken toe 
te passen; ook kunnen hermetisch- en semi-hermetisch gesloten koe~machines warden 
gebruikt. Op het punt van de storingsgevoeligheid en de investeringskosten zijn de 
verschillen niet zo duidelijk. Op grand van het voorgaande lijkt de keuze voor een 
elektrische as wat bijna alle aspekten betreft gerechtvaardigd. 

Is een elektrisch net aanwezig, dan kan de elektrische as daarmee parallel geschakeld warden. 

Deze uitvaering is goedkoper dan de elektrische as met een energieopslagsysteem, terwijl het 

dezelfde voordelen heeft. Hiermee warden, naast de eerder genoemde voordelen, een goede 
vermogensaanpassing en bedrijf bij konstant toerental bedoeld. 
Bovendien zijn er geen opslagverliezen en kan een eventuele ijsbuffer achterwege blijven. 
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V Gemiddeld vermogen en beschikbaarheid van syst~m met een compressor 

lnleiding 

Met een adequate koppeling is het windenergie gedreven koelsysteem kompleet. 
De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, betreft de energieopbrengst van het systeem 
in een gegeven windregime en de beschikbaarheid van een bepaald vermogen. 
Met dit laatste wordt bedoeld: over welk percentage van de tijd kan men beschikken over 
een vermogen dat gelijk is aan of grater dan een bepaalde waarde. 

Voor de beschrijving van de wind wordt gebruik gemaakt van de 'Weibullverdeling', welke 

m.b.v. een parameter kan warden gekarakteriseerd. 
Het vermogen van het systeem als funktie van de windsnelheid wordt bepaald door de 

karakteristieken van de komponenten. 

Deze komponenten zijn: de rotor, de koelmachine en de koppeling tussen beide. 

Het model van de rotor is gebaseerd op een kwadratische Cp-i\ karakteristiek. 
Voor de koelmachine wordt uitgegaan van een konstant koppel en een konstante koude

faktor en wel binnen de grenzen van het toerengebied van de compressor. 
Ook het rendement van de koppeling wordt konstant verondersteld binnen dit toerengebied. 
Voor de algemene beschrijving van een systeem bestaande uit een windmolen met daaraan 
gekoppeld een- zuigerpomp gebruikt Stevens [32] een parameter. 
Is de last een koelmachine, dan zijn twee extra parameters nodig, doordat het toerengebied 
van de compressor begrensd is. 
Aan de hand van genoemde modellen kan bij een bepaalde waarde van deze parameters het 
gemiddelde vermogen en de beschikbaarheid van een bepaald vermogen van het systeem 
warden bepaald. 
Uit de berekeningen zal dan volgen hoe bepaalde (ontwerp) parameters gekozen moeten 
warden om er voor te zorgen dat bijvoorbeeld de energie-opbrengst maximaal is. 

5.1 Het Weibullmodel 

Door o.a. Smulders [38] is aangetoond dat in veel gevallen gemeten frequentieverdelingen 
van de windsnelheid v goed beschreven kunnen warden met de kansdichtheidsfunktie van 
Weibull (figuur 5.1 ). De kansdichtheidsfunktie van Weibull wordt gegeven door: 

v~O 
(5.1) 

v<O 



Waarbij k de vormfactor en c de schaalfactor wordt genoemd. Voor de gemiddelde wind

snelheid geldt: 

00 

v = J vf(v)dv = c r (1 + 1/k) 
0 

Hierbij is de gammafunktie r (y) gedefinieerd als: 

r(y) =i zY-1e-zdz 
0 

Met de gereduceerde windsnelheid 

v 
X=-

ij 

en f(x)dx) = f(v)dv gaat (5.1) over in: 

t
kfk(1 +1/k) xk-1exp(-fk(1 +1/k)xk) 

f(x) = 
0 

x~O 

x<O 

(5.2) 

(5.2a) 

(5.3) 

(5.4) 

Het voordeel van (5.4) boven (5.1) is dat de eerste nog slechts een parameter (k) en een 

dimensieloze variabele (x) bevat. 

-b v 
Figuur 5.1. Voorbeeld van gemeten frequentieverdeling van windsnelheid (-) frequentie

verdeling volgens Weibull (-.-) 
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Is het verband tussen het door het systeem geleverd koudevermogen Psyst en de wind

snelheid bekend, dan kan de gemiddelde hoeveelheid geproduceerde koude E over een 
bepaalde periode T worden berekend met: 

5.2 Het windrotormodel 

00 

E = T f Psyst(v).f(v)dv 
0 

Het vermogen van de wind dat (loodrecht) door een oppervlak A stroomt is: 

Pw = !p.A.v3 

Hierin is p de dichtheid van lucht. 

(5.5) 

(5.6) 

De verhouding tussen het vermogen in de wind en het door de rotor geleverde vermogen P 

wordt de vermogenscoefficient Cp genoemd. 

p 
Cp= --

~ p1TR2v3 
(5.7) 
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Twee andere dimensieloze grootheden zijn de momentcoefficient CQ en de snellopendheid A.. 

M 
Ca=---

! p1TR 2 v2 R 

QR 
A. = 

v 

waarbij: M = aan de rotoras afgegeven koppel 

n = hoeksnelheid van de rotor 
R = rotorstraal 

(5.8) 

(5.9) 

Windrotoren warden onderling vergeleken aan de hand van de Cp-X of CQ-A. karakteristiek. 
De CQ-X karakteristiek kan uit de Cp-X karakteristiek warden afgeleid. 
Wegens P = M.n geldt namelijk Cp = XCQ. 
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Figuur 5.2. Cp-A. en CQ-A. karakteristiek van een windrotor 
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De waarde van de snellopendheid waarbij Cp optimaal is A. 0 wordt i.h.a. hoger naarmate de 
'solidity' - verhouding tussen het oppervlak van de rotorbladen en het door de rotor 
bestreken oppervlak - kleiner wordt. 
Omdat de vermogenscoefficient de effektiviteit aangeeft waarmee de rotor het vermogen aan 
de wind onttrekt, moet de windmolen bij voorkeur zodanig warden belast dat de vermogens

coefficient in de buurt van CPmax blijft. 
Voor het vermogen van de last moet dan gelden: 

P=Cp 1 p1TR2 v3 
max 2 (5.10) 

En voor het lastkoppel: 

(5.11) 

-'A 



Het windrotor model dat gebruikt zal worden, bestaa;t hieruit dat de Cp-A. karakteristiek 

wordt benaderd door de tweedegraads karakteristiek: 

Cp = CPmax ~ 1 - 1-A.-~A.-ax_· A.a __ A.-~-1' 1 (5.12) 

De waarde van A.max is per rotor verschillend en ligt meestal iets ender 2A. 0 . 

Stevens [32] gaat er bij zijn berekeningen vanuit, dat A.max = 2A.0 . Eenvoudigheidshalve 

zal dit ook hier worden gedaan (zie in figuur 5.2 (-.-)). 
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In [36] is het een en ander uitgewerkt voor de situatie dat A.max als parameter blijft staan. 

Met A.max = 2A.o gaat (5.12) over in: 

(5.13) 

De CQ-A. karakteristieken worden dan rechten waarvoor geldt: 

(5.14) 



54 

5.3 Het koelmachinemodel 

Zoals voor de windrotor is gedaan, moet ook voor de koelmachine een vergelijking voor het 
koppel worden afgeleid. Het expansieventiel regelt de drukverhouding meestal zodanig, dat 
deze binnen bepaalde grenzen redelijk konstant blijft. 
Als model voor de koelmachine veronderstellen we daarom dat het koppel konstant is als 
funktie van het toerental (zie figuur 5.3). 

' ' - . .:::_ "": =-"' ........ ...,------. ...-:::::-:.-:= . - . -- . -

0 

Figuur 5.3. Gemeten (-) koppeltoerenkarakteristiek van compressiekoelmachine (quasi
stationair) [20]. 
Koppeltoerenkarakteristiek volgens koelmachine model (-.-). 

Zolang het toerental niet veel grater wordt dan het nominale toerental voldoet dit model 
voor het koppel van de koelmachine redelijk. 
Hierbij moet wel rekening gehouden warden met het gegeven, dat beneden het 'minimale' 
toerental de compressor slechts kortstondig mag warden aangedreven. 
De verhouding tussen het maximale en minimale toerental - hettoerenbereik - wordt in het 
vervolg aangeduid met'~': 

"max 
~=

"min 
(5.15) 

Eerder is aangetoond, dat het carnotrendement van de koelmachine bij een eerste orde 
benadering onafhankelijk van het compressortoerental verondersteld mag warden (zie 
hoofdstu k 111). 
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5.4 Het model voor de koppeling 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven waarom een elektrische as, voor het koppelen van een 

koelmachine aan een windturbtne, te prefereren is boven andere astypen. 

Verwaarlozen we de slip, die meestal niet veel groter is dan 4 a 6%, dan mag deze as bij 
stationair bedrijf als zijnde 'star' worden verondersteld. 

In dat geval is het compressortoerental n een konstante maal de windrotorhoeksnelheid. 

Pgen 
n=-

Pmotor 

60 
i·- n 

21T 

Hierbij is: Pgen = aantal poolparen van de generator 

Pmotor = aantal poolparen van de asynchrone elektromotor 
= overbrengverhouding van de tandwielkast 

Voor het toerenbereik (3 kunnen we dus ook schrijven: 

"max ilmax 
{3=- = 

"min Umin 

(5.16) 

(5.17) 

Het toerenbereik van de compressor is dus hetzelfde als dat van de windrotor, wanneer de 

slip wordt verwaarloosd. 

Voor het model van de koppeling nemen we aan dat het rendement van de koppeling 

(inklusief overbrenging), binnen het toerengebied waarin de compressor aangedreven mag 

worden, bij benadering konstant is. 
De beschrijving van de verschillende komponenten van het windturbine - koelmachine -

systeem is hiermee kompleet. 

5.5 De vermogenskarakteristiek van het systeem 

Uit de CQ-A. karakteristiek kunnen m.b.v. de definities (5.8) en (5.9) de koppeltoeren
karakteristieken van de windrotor, met de windsnelheid als parameter, worden afgeleid. 
Volgens (5.11) is de verhouding tussen het door de windrotor geleverde vermogen en het 

vermogen in de wind (Cp) steeds maximaal wanneer de rotor volgens een kwadratische 

koppeltoerenkarakteristiek wordt belast. 
Het koppel van de zuigercompressor is volgens het koelmachinemodel echter konstant. 

Er is dus maar een windsnelheid waarbij Cp maximaal is (zie figuur 5.4), deze windsnelheid 

noemen we de ontwerpsnelheid Vd (design-speed). 
De rotorhoeksnelheid en het rotorkoppel die daarbij horen worden de ontwerphoeksnelheid 

ild en het ontwerpkoppel Md genoemd. 



I 

Figuur 5.4. Koppeltoerenkarakteristieken van de windrotor en de compressor 

Er geldt uiteraard dat : Ad = AQ I Cpd = Cpo en COci = c0o. 
Het rendement van de koppeling tussen de koelmachine en windrotor en het carnot
rendement van de koelmachine zijn volgens de desbetreffende modellen onafhankelijk van 
het toerental. 

Het maximale rendement van het hele systeem valt dus samen met dat van de windrotor. 
Uit (5.8) en (5.14) volgt voor het verband tussen het rotorkoppel, de windsnelheid en de 
rotorhoeksnelheid: 

Mrotor = Ca ~ P 1TR3 v2 

(5.18) 

In stationaire toestand moet te alien tijde gelden dat het door de rotor geleverde koppel 
gelijk is aan het koppel waarmee de rotor wordt be last. In dit geval: 

Mrotor =Md (5.19) 
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Met de definitie van de snellopendheid (5.9) en (5.18) vinden we dan: 

A Vd 2 

-=2-1-) 
Ad \ v 

(5.20) 

I ngevuld in (5.13) geeft: 

(5.21) 

Hiermee kan Psyst als funktie van v warden bepaald: 

PsystM = e 11as Cp ~ P 7TR2 v3 

(5.22) 

waarbij: e = koudefaktor van de koelmachine 
17as = rendement van de koppeling (inklusief de overbrenging na de rotor). 
Pd = koudevermogen van het systeem in het ontwerppunt. 

In figuur 5.5. is Psyst als funktie van v weergegeven. 

Q~ __ i, •• \:~ 
~~· 
n~ ra:. 

2:. . 

1 . 

1 

Figuur 5.5. Psyst als funktie van v volgens (5.22) 

.' 
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Het verband tussen het geleverde koudevermogen en de windsnelheid is hiermee niet volledig 
beschreven. Beneden een bepaalde windsnelheid zal het systeem namelijk geen vermogen 

leveren. 
Deze snelheid Vin (cut-in speed) wordt bepaald door het minimale toerental van de 
compressor. 
Daarnaast mag voorbij een bepaalde windsnelheid vr (rated speed) het rotortoerental niet 
meer toenemen, omdat anders het maxi male toerental van de compressor wordt overschre
den. Voorbij deze windsnelheid blijft het geleverde vermogen dus konstant. 
Voor de noodzakelijke toerenbegrenzing zorgt een aerodynamische regeling; de werking 
berust op het (gedeeltelijk) uit de wind draaien van de windrotor, het veranderen van de 
instelhoek van de rotorbladen of het vergroten van de aerodynamische weerstand m.b.v. 
remkleppen of spoilers. 
Dan is er nog de windsnelheid Vf (furling speed) waarboven het systeem uit oogpunt van 
beveiliging tegen te hoge windsnelheden wordt uitgeschakeld. Meestal is vf veel groter dan vr. 
De vermogenskarakte'ristiek van het systeem ziet er nu ongeveer uit als in figuur 5.6. 

1 

-..::l.!. _L 
Vd. Vd. 

Figuur 5.6. Vermogenskarakteristiek van het windenergiesysteem 

De invloed van vf op de energieopbrengst is i.h.a. klein en zal daarom verwaarloosd worden, 

door te stellen vf = 00 [34]. 



5.6 De koppeltoerenkarakteristiek van het systeem 

Het koppel van de compressor bepaalt, gegeven een bepaalde windturbine, de ontwerp
windsnelheid of omgekeerd. 
Uit (5.20) en met w = n/nd kan warden afgeleid dat: 

V Vd 
w=2(-j-(-) 

Vd V 
(5.23a) 

of 

(5.23b) 

59 

Omdat een negatieve waarde voor v geen fysische betekenis heeft, wordt met deze oplossing 

verder geen rekening gehouden. 
lnvullen van vr in (5.23a) geeft wr. 
Is het toerenbereik 13 bekend, dan vinden we m.b.v. (5.17) en (5.23b) voor Vjn/Vd : 

(5.24) 

Aan de hand van (5.18) kunnen de koppeltoerenkarakteristieken volgens het windrotor
model warden bepaald (zie figuur 5.7). 
De aerodynamische regeling van de windturbine zorgt er voor, dat de karakteristieken van 
de windsnelheden grater dan vr samenvallen met die van vr. 
De rotor wordt pas belast wanneer de koelmachine wordt ingeschakeld, ofwel voor v < Vin 
geldt M=O. Volgens (5.18) kunnen we dan voor de rotorhoeksnelheid Wstart waarbij de 
koelmachine wordt ingeschakeld schrijven: 

(
Vjn) 

Wstart = 2 Vd (5.25) 

In figuur 5. 7 is het een en ander weergegeven, de letters A, A 1, B en B 1 corresponderen met 
de letters in figuur 5.6. 



Figuur 5.7. Koppeltoerenkarakteristieken volgens windrotor en koelmachine model. 

5.7 Het gemiddelde gereduceerde vermogen 

We hebben gezien, dat de vermogenskarakteristiek van het systeem kan worden onder
verdeeld in drie gebieden. 

Psyst = 0 V.,.; Vjn 

\ 
V Vd \ 

Psyst =Pd 2 (- )- (-) 
Vd V 

Vin<v<vr 

We schrijven Psyst dimensieloos m.b.v. het geleverde koudevermogen betrokken op de 
gemiddelde windsnelheid van het betreffende windregime: 
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PsystM 
p*(v) = 2 -3 

e Tlas ! P 1T R CPmax v 
(5.26) 

p* wordt het gereduceerde vermogen genoemd. 
Met de gereduceerde windsnelheid x (5.3) en (5.22) krijgen we dan: 

p*(x) = 0 x<xin (5.27a) 

Xin ~x < Xr (5.27b) 

{ 
Xr Xcl ) 

p*(x) =Xc13 2(-) -(-) 
Xcl Xr 

(5.27c) 

Het gemiddelde gereduceerde vermogen esyst, ook wel 'de gemiddelde gereduceerde energie' 

genoemd [32], wordt gedefinieerd als: 

E 
esyst = 2 _3 

T e 1las ~ P 1T R Cpmax v 

Hiervoor kunnen we, gebruikmakend van (5.5) en (5.26), ook schrijven: 

00 

esyst = f P * (v)f(v)dv 
0 

Met f(v)dv = f(x)dx wordt (5.29a) 

00 

esyst = f p*(x)f(x)d:x 
0 

(5.28) 

(5.29a) 

(5.29b) 
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Vullen we voor p*(x) bovenstaande drie vergelijkingen in en voor f(x) (5.4), dan vinden we 

voor het gemiddelde gereduceerde vermogen: 

Xr \ X Xd ~ k k·1 k k 
e5yst = J Xd3 2 (-) - (-) J kr (1 + 1/k)x exp(-r (1 + 1/k)x )dx 

Xjn Xd X 

+ j Xd3 2(-) - (-) kr (1 +1/k)x exp(-r (1 +1/k)x )dx 

00 

( Xr Xd ) k k·1 k k 

Xr Xd Xr 

Xjn kan m.b.v. (5.3), (5.23a) en (5.24) uit J3, Xd en xr warden afgeleid. 

Na uitwerking, welke beschreven is in appendix E1, vinden we: 

Xd
2 r k k k k } 

esyst = g l r(1 + 1/k, g xr l - r(1 + 1/k, g Xin) 

4 kk kk\ 
- Xd g{y(1 • 1/k, Q Xr) - 'Y(1 · 1/k, Q Xjn) f 

Hierbij is g = r(1 + 1/k) en r(a,z) de onvolledige gammafunktie, gedefinieerd als: 

r(a,z) = f zl (a· 1) e .zl dzl 
0 

(5.30) 

(5.31) 

Met (5.31) kan het gemiddelde gereduceerde vermogen esyst bij een gegeven waarde voor r 
en k, warden gepaald als funktie van Xd, met xr als parameter, of vice versa. 
In appendix E2 is voor diverse waarden van de parameters J3 en k het verband tussen esyst 
en Xd, met xr als parameter, uitgezet. 
De numerieke programma's waarmee deze berekeningen zijn uitgevoerd, warden gegeven in 
appendix F. 



In figuur 5.8 is een voorbeeld weergegeven. 
Wordt (3 en/of xr kleiner, dan wordt op een bepaald moment w start grater dan w r (zie 
figuur 5. 7). 
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Dit betekent dat bij het inschakelen van de koelmachine het maxi male toerental kortstondig 
overschreden kan warden, terwijl het stationaire toerental na het inschakelen toch binnen 
het toegestane toerengebied ligt. In hoeverre dit een bezwaar is hangt af van het type 
koelmachine. In genoemde grafieken is het gebied waarop dit van toepassing is met onder
broken lijnen aangegeven . 
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Figuur 5.8. Het gemiddelde gereduceerde vermogen als funktie van de gereduceerde 

ontwerpwi ndsnel he id. 

Aan de hand van deze karakteristieken is de gevoeligheid van esyst voor de verschillende 
parameters onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van een door Lysen [37] toegepaste 
methode om de gevoeligheid van kosten voor bepaalde parameters te onderzoeken. 
Vertikaal wordt esyst uitgezet en horizontaal de afwijking van een gekozen parameter 
t.o.v. een bepaalde referentiewaarde. 



Voor de referentiewaarden van figuur 5.9 is uitgegaan' van waarden, die in de praktijk 

veelvuldig voor zouden kunnen komen. 

1.0 

0.5 

referentiewaarde 

13 = 2 
k = 2 

Xd = 1.Q 
Xr = 1.4 

--~---·--------/' -,---..... ~·-=-=-'"-...- -- - - ·-- - k ........... ---. 

xol 
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0 0.5 1.0 1.5 20 -relatieve waarde 

van parameter 

Figuur 5.9. Het gemiddelde gereduceerde vermogen uitgezet als funktie van de relatieve 
waarde van verschillende parameters 

Het blijkt, dat in het referentiepunt esyst voor geen van de parameters uitermate gevoelig is. 



5.8 Vermogensopbrengstduurfunktie 

Voor de beoordeling van het totale systeem is niet alleen het koudevermogen van belang, 
maar oak de beschikbaarheid van dit koudevermogen. Hiervoor maken we gebruik van de 
vermogensopbrengstduurfunktie Sp*. 
Deze funktie geeft de tijdfraktie aan dat het gereduceerde vermogen groter is dan een 
bepaalde waarde van p*. 

x2(p*) 
Sp* = f f(x)dx 

x1 (p*) 
(5.32) 

Uit het verband tussen p* en x kunnen we het snelheidsinterval [x1 ,x2] bepalen, waarin 
het gereduceerde vermogen grater is dan p*. 

Omdat Xf = 00geldt voor x2 : x2 = ~ 
lnvullen van (5.4) in (5.32) geeft dan: 

(5.33) 

Het verband tussen p* en x wordt gegeven door de vergelijkingen (5.27a) t/m (5.27c). 
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In figuur 5.10 is links p* als funktie van x uitgezet voor drie verschi llende waarden van Xd. 
Voor dezetfde waarden van Xd is rechts Sp* als funktie van p* uitgezet. 
Uit (5.23a) en (5.27b) volgt, dat voor het minimale gereduceerde vermogen PITiin behorende 
bij het minima le rotortoerental }r .n r geldt: 

* 1 * Pmin = (3 ·Pr (5.34) 

Is p; bekend, dan kan hiermee - bij een gegeven Xd - p;;,in en daarmee S(p;;,inl warden 
afgelezen. 



P*. = .!_ P* 
min s· r 
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Figuur 5.10. Het gereduceerde vermogen als funktie van de gereduceerde windsnelheid 
en de vermogensopbrengstduurfunktie 

,9 

In bovenstaande figuur is voor xr steeds de waarde genomen welke bij de gegeven k, /3 en 
Xd een (bijna) maximale esyst oplevert (zie figuur 5.8). Als voorbeeld nemen we 
Xd = 1.0 en xr = 1.4. 
Voor x ;;;i: xr geldt dan: p* = p; = 2 en S(p;l = 0.22. Stel f3 = 2 dan volgt uit (5.34), dat 
P;;,in = 1 zodat Xin = 1.0 en S(p;;,in) = 0.45. 
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l 

Men kan bij dit voorbeeld dus 45% van de tijd beschikken over het mini male koudevermogen 
en 22% van de tijd over het rated koudevermogen. 
Ook deze funkties zijn voor verschillende waarden van /3 en k in appendix E2 weergegeven. 

5 

P* 

4 
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VI Gemiddeld vermogen en beschikbaarheid van systeem met meerdere compressoren 

lnleiding 

We hebben gezien dat het systeem met een compressiekoelmachine dimensieloos beschreven 

kan warden m.b.v. vijf parameters te weten Vin, Vd, vr, vf en de windregimeparameter k. 
De invloed van vf is verwaarloosd door te stellen vf = ~ en Vin volgt uit vr en de 
koelmachineparameter {3, zodoende blijven over (3, k, Vd en vr. 
Breiden we het systeem uit met een tweede compressor dan krijgen we vier extra parameters 

namelijk de parameters 132, Vd2 en Vr2 van de tweede compressor en de windsnelheid v512 
(switch speed), waarbij de tweede compressor in- en de eerste al of niet uitgeschakeld wordt. 
In dit hoofdstuk zal warden nagegaan wat de invloed op het gemiddelde gereduceerde 
vermogen en de vermogensopbrengstduurfunktie is van vermogensaanpassing d.m.v. het bij

of afschakelen van een of meer extra compressoren. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modellen welke in het vorige hoofdstuk zijn behan

deld met hier en daar een uitbreiding. 
Met behulp van de gemeten koppeltoerenkarakteristieken van een windturbine is nagegaan 

in hoeverre in de praktijk afwijkingen te verwachten zijn van de berekende resultaten. 

6.1 Vermogens- en koppeltoerenkarakteristiek van systeem met meerdere compressoren 

Het aantal parameters nodig om een systeem met twee compressoren te kunnen beschrijven 
is acht. In figuur 6.1 is een voorbeeld te zien van de vermogenskarakteristiek van een wind

energiesysteem met twee compressoren. 
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Figuur 6.1. Vermogenskarakteristiek van een windenergiesysteem met twee verschillende 

compressoren 



Wil men de invloed van elke parameter op bijvoorbeela het gemiddelde gereduceerde 

vermogen bepalen, dan krijgt men al snel een onoverzichtelijke hoeveelheid grafieken. 
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Met het oog op de praktijk kunnen echter enkele vereenvoudigingen warden aangebracht. 

In het geval van twee compressoren wordt de windsnelheid waarbij de aerodynamische 
regeling in werking treedt, afgestemd op het maximale toerental van de tweede compressor 

(zie figuur 6.2). 
De nominale frequentie van de turbinegenerator zal dan korresponderen met n r· 
De frequentie van de generatorspanning is, bij een gegeven rotorhoeksnelheid, voor beide 

asynchrone motoren hetzelfde. Dus bij n r is ook het toerental van de eerste compressor 

maximaal ongeacht de waarde van dit maximum! 

""'""' I 
V.J Vr2, 
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Figuur 6.2. Koppeltoerenkarakteristieken volgens windrotor en koelmachinemodel bij 

twee verschillende compressoren 

Om dezelfde reden zal bij meer dan twee compressoren den r van de afzonderlijke 
compressoren steeds dezelfde waarde hebben. 
In de praktijk zal men er dikwijls de voorkeur aan geven om met identieke compressoren 
te werken. Dit maakt niet alleen het systeem aanzienlijk eenvoudiger, maar oak de 
berekeningen. 
Bovendien zijn de cilinders van een compressor met meerdere afschakelbare cilinders bijna 
altijd hetzelfde. 
We gaan uit van N identieke compressoren. 

Met de ontwerpwindsnelheid van de eerste ligt die van de kombinatie vast d.w.z. de 

ontwerpwindsnelheid van het systeem wordt gedefinieerd op de ontwerpwindsnelheid van 

een compressor, namelijk de eerste. 



De koppeltoerenkarakteristieken van de windturbine veranderen uiteraard niet (zie figuur 
6.3). Is het toerenbereik van de compressoren bekend, dan kan de windsnelheid Vin uit vr 

warden· afgeleid. 
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Figuur 6.3. Koppeltoerenkarakteristieken volgens wind rotor en koelmachinemodel bij 
identieke compressoren (als voorbeeld N = 4) 
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De windsnelheid Vin is de windsnelheid waarbij het systeem (de eerste compressor) wordt 
ingeschakeld, en vr is de windsnelheid waarbij de aerodynamische regeling van de turbine in 

werking treedt. 

lnvullen van Mrotor = NiMd in (5.18) geeft met (5.9): 



-= (6.1) 

Waarbij Ni hetaantal ingeschakelde compressoren aangeeft (Nj ~ N). Met Xo = Xd, (5.7), 
(5.13) en (5.22) vinden we voor het vermogen: 

(6.2) 

Voor het verband tussen w en v geldt nu: 

(6.3) 
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Door voor v en Nj in te vullen: vr resp. N krijgen we w r· In kombinatie met (6.3) en (5.17) 
kan hiermee Vin j en Vri warden bepaald: 

(6.4a) 

(6.4b) 

De windsnelheden Vin i en Vri geven de windsnelheidsgrenzen aan waarbinnen Nj inge
schakelde compressoren aangedreven mogen warden. Voor de schakelwindsnelheid Vsij 
tussen Ni en Nj compressoren (j > i) moet dus gelden: 

Vin j ~ Vsij ~ Vri (6.5) 

Ter verduidelijking is in figuur 6.4 het een en ander weergegeven. 
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Figuur 6.4. Koppeltoerenkarakteristieken van systeem met Nj en Nj compressoren 

De windsnelheid Vin is uiteraard gelijk aan Vin 1 · 
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Voordat we het gemiddelde gereduceerde vermogen kunnen bepalen moeten de verschillen

de windsnelheden waarbij wordt geschakeld bekend zijn. 
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6.2 Het schakelen van de compressoren 

Het gemiddelde gereduceerde vermogen esyst is een integraal over het produkt van het 
vermogen bij een bepaalde windsnelheid en het gedeelte van de tijd dat deze windsnelheid 

voorkomt. Aan de hand van onderstaande figuur valt eenvoudig in te zien dat esyst maximaal 
is wanneer de gekozen Vsij gelijk is aan de windsnelheid Vsij die hoort bij het snijpunt van 

beide vermogenskarakteristieken. 

Figuur 6.5. Tweetal vermogenskarakteristieken bij verschillende waarden voor Vsij 

Voor het snijpunt tussen beide karakteristieken geldt: 

Psyst Nj = Psyst Nj (6.6) 

Met (6.2) vinden we dan: 

* ~Ni +Nj 
vsij =vd -2- (6.7) 

Voor Vsij wordt in het vervolg v;ij genomen mits niet geschakeld wordt van of naar 
stationaire werkpunten die buiten het toegestane toerengebied liggen. In het laatste geval 
wordt voor Vsij de dichtst bij v;ij gelegen wiridsnelheid genomen, waarvoor geldt dat nag 
juist binnen het toegestane toerengebied wordt bij- of afgeschakeld. 
Deze windsnelheid is dus of Vin j of Vri afhankelijk van het feit of v;ij < Vin j of v;ij > Vri 
(zie figuur 6.6). 

v 
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Figuur 6.6. Vermogens- en koppeltoerenkarakteristieken van systeem met Ni of Nj inge

schakelde compressoren bij a Vsij < Vin j en c v;ij > Vri 

Er kan niet meer geschakeld worden tussen Nj en Nj compressoren zonder dat stationaire 

werkpunten buiten het toegestane toerengebied komen te liggen, wanneer Vri < Vin j (zie 
figuur 6.7). 
Volgens (6.4 a) en (6.4 b) geldt voor Vsij in dit geval: 

(6.8) 

Men kan nu eventueel met alle ingeschakelde compressoren gaan schakelen. 
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Wanneer bijvoorbeeld Ni compressoren zijn ingeschakeld en de windsnelheid wordt tioger 
dan Vri, dan warden alle Ni compressoren afgeschakeld. Neemt de windsnelheid toe tot 
voorbij Vin j dan warden Nj compressoren ingeschakeld, dus (Nj - Nj) compressoren meer. 
Zijn Nj compressoren ingeschakeld en de windsnelheid neemt af, dan krijgen we het tegen
overgestelde. In de vermogenskarakteristiek ontstaat een 'gat' als in figuur 6. 7. 
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Figuur 6.7. Vermogens- en koppeltoerenkarakteristieken van systeem met Ni of Nj inge

schakelde compressoren en Xri < Xjn j 

74 

Bij deze methode liggen dus geen stationaire werkpunten buiten het toegestane toerengebied. 
Wei zou bij het schakelen de grens van het toerengebied kortstondig overschreden kunnen 
warden. In hoeverre dit een bezwaar is zal afhangen van het type compressoren. 
Deze methode heeft (verder) als nadeel dat de koppelstoten die bij het schakelen optreden 
waarschijnlijk niet gering zullen zijn en dat de schakelfrequentie van de eerste compressor(en) 
hoog wordt. 
Bovendien zal blijken, dat het een weinig efficiente methode is omdat esyst snel afneemt 
wanneer het 'gat' in de vermogenskarakteristiek breder wordt. In de volgende paragraaf 
komt dit nag aan de orde. 

Wanneer de gereduceerde windsnelheid Vsij uit de overige parameters wordt afgeleid als 
in deze paragraaf is beschreven, blijven voor het meervoudige compressorsysteem over als 
onafhankelijke parameters: {3, k, Vd, vr en het aantal compressoren N. 
Het bijschakelen van de compressoren hoeft overigens niet successievelijk te gebeuren. Bij 
een hoeksysteem met meer dan twee compressoren kan men uiteraard oak meerdere 
compressoren tegelijk bijschakelen. 

6.3 Het gemiddelde gereduceerde vermogen bij systeem met meerdere compressoren 

In het voorgaande hoofdstuk is voor een systeem met een compressor PsystM dimensieloos 
geschreven m.b. v. p* (x). 

Doen we dit voor een systeem met meerdere compressoren dan krijgen we m.b.v. (5.3), 
(5.22), (5.26) en (6.2): 

(6.9) 
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Hiermee kan esyst worden bepaald als funktie van Xd met xr als parameter bij een gegeven 
aantal compressaren. Het bepalen van deze karakteristieken is in principe voar elk aantal 
campressaren hetzelfde. De grenzen waarover ge"integreerd moet warden, volgen uit (6.7) 
of uit (6.4 a) en (6.4 b) (zie varige paragraaf). De windsnelheden warden daarbij dimensie
loos geschreven m.b.v. de gereduceerde windsnelheid x. 
Als vaarbeeld zal esyst warden berekend vaar twee compressoren. 
Hiervoar wardt gebruik gemaakt van (5.4), (5.29 b) en (6.9). 

Na integratie van de verschillende termen, waarvoor verwezen kan warden naar appendix E 1, 

krijgen we: 

~ kk kk 2{ ) e5yst = 2-; r(1 + 1/k, g x512l - r(1 + 1/k, g xinl 

~ kk kk 2l ) +4g- r(1 +1/k,g xrl-r(1 +1/k,g x512l 

4f k k k k ~ - 4g Xd \ r(1 - 1/k, g xr) - r(1·1/k, g x512l) 

Wanneer de aldus bepaalde esyst wordt uitgezet als funktie van Xd bij verschillende waarden 

van xr en {3 = k = 2 krijgen we figuur 6.8. 
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Figuur 6.8. Het gemiddelde gereduceerde vermogen als funktie van de gereduceerde 
ontwerpwindsnelheid bij systeem met twee compressoren 

De onderbroken lijnen geven het deel van de karakteristieken aan waarvoor ongelijkheid 
(6.8) geldt. 
Bij dit deel van de karakteristieken treedt dus een 'gat' op in de vermogenskarakteristiek. 
We zien, dat zoals in de voorgaande paragraaf reeds is opgemerkt, esyst bij dit deel van de 
karakteristieken snel afneemt. 
Bij de karakteristieken in appendix EJ is dit deel, mede gezien de in de voorgaande para
graaf genoemde bezwaren, dan ook weggelaten. 

In deze appendix is esyst als funktie van Xd weergegeven met xr als parameter en dat voor 
verschillende waarden van het aantal compressoren. 
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6.4 Vermogensopbrengstduurfunktie bij systeem met meerdere compressoren 

De vermogensopbrengstduurfunktie wordt gegeven door (5.33). Is het koelsysteem opge
bouwd uit meer dan een compressor, dan wordt x(p*) afgeleid uit (6.9). 
Uit deze vergelijking volgt, dat bij elke waarde van Ni een andere karakteristiek hoort. 
Dit geldt uiteraard zowel voor het gereduceerde vermogen - als funktie van de gereduceerde 
windsnelheid - als voor de vermogensopbrengstduurfunktie. 
Uit (6.3) en (6.9) volgt, dat voor het minimale en maximale gereduceerde vermogen p;;,in i 
resp. p;i bij Ni ingeschakelde compressoren geldt: 

1 Nj 

P~in i =iNP; 

Ni 
* * Pri =NPr 

(6.10 a) 

(6.10 b) 

Het gereduceerde vermogen p;;,in i is dus het gereduceerde vermogen dat hoort bij het 
minimaletoerental ~ w r en p;i het gereduceerde vermogen dat hoort bij het maxi male 
toerental wr (bij Ni ingeschakelde compressoren). 
Bovenstaande vergelijkingen warden gebruikt om de gereduceerde schakelwindsnelheden 
Xsij in de karakteristieken aan te gevem, 
We gaan er steeds vanuit dat Xri;;;;;,. Xin j, ofwel 'gaten' in de vermogenskarakteristieken zijn 
niet toegestaan. 

Er is reeds op gewezen dat voor een zo groat mogelijke esyst bij voorkeur geschakeld moet 
warden bij de (gereduceerde) windsnelheid Xsij welke hoort bij het snijpunt van de 
vermogenskarakteristieken. Dit is echter niet altijd mogelijk. 
Er zijn voor Xsij deze mogelijkheden: 

a x;ij < xin j (zie figuur 6.6 a) 

esyst is in deze situatie maximaal als Xsij = Xin i· 
Het gereduceerde vermogen bij Xin j en Nj ingeschakelde compressoren wordt gegeven 
door (6.10 a). 
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Het gereduceerde·vermogen bij het snijpunt ligt dan tussen het gereduceerde vermogen 

P;;,in j en P;i. 

c x;ij > xri (zie figuur 6.6 c) 

e5yst is in deze situatie maximaal als Xsij = Xri· 
Het gereduceerde vermogen bij Xri en Nj ingeschakelde compressoren wordt gegeven 

door (6.10 b). 
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Het gereduceerde vermogen bij Nj ingeschakelde compressoren mag dus niet boven de 

waarde bij B komen. 

In het laatste geval (x;ij > xri) kan bij de overgang tussen de twee karakteristieken een 
bepaald vermogen hetzij door Ni hetzij door Nj compressoren warden geleverd. 
Het verloop van p* als funktie van x, en daarmee van Sp* als funktie van p*, kan nu 
warden aangegeven. 
De parameter (3 ligt met de gekozen compressor vast en p; met de gekozen xr. 
Op de hierboven beschreven wijze kunnen m.b.v. (6.10 a) en (6.10 b) de grenzen warden 

bepaald waarbinnen het gereduceerde vermogen dan moet liggen bij een bepaald aantal 
ingeschakelde compressoren. 

Uitgangspunt daarbij is dat indien mogelijk steeds de karakteristiek met het grootste ver
mogen wordt gevolgd (zie figuur 6.9). 
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Figuur 6;9. Het gereduceerde vermogen als funktie van de gereduceerde windsnelheid en 
de vermogensopbrengstduurfunktie bij twee compressoren 
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In bovenstaande figuur is gekozen voor een Xd van 0.85 en een xr van 1.6. Voor alle duide
lijkheid: de gekozen Xd hoort per definitie bij de eerste compressor en de gekozen xr per 
definitie bij de Nde compressor, in dit geval de tweede. 
Om te weten welke karakteristiek bij Nj ingeschakelde compressoren hoort, vermenig

vuldigen we de gekozen Xd met v'Ni ! 



De gekozen xr hoort dus bij de karakteristiek xd\l'N, if1 dit geval 0.85.'\1'2. 

Voor x ;;;i: xr geldt dan: p* (x) = p;- 3.32 en S(p;) - 0.12. Ste I ~ = 2 dan geldt volgens 
(6.10 a) voor het minimale gereduceerde vermogen bij 2 ingeschakelde compressoren 

P;;,in 2 = ~ P; = 1.66. 
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De gereduceerde schakelwindsnelheid Xin 2 - 1.15 blijkt dus grater te zijn dan x;12 - 1.05; 

met andere woorden xs12 = xin 2 . 
Hetgereduceerde minimale vermogen van de eerste compressor, en dus van het hele systeem, 

is volgens (6.10 a) gelijk aan ! p; = 0.83, zodat xin - 1.0 en S(p;;,in 1) - 0.50. 
Men kan volgens dit voorbeeld dus 50% van de tijd beschikken over het minimale koude
vermogen en 12% van de tijd over het rated koudevermogen. 
Waren we voor Xd en xr uitgegaan van de waarden waarvoor esyst maximaal is (zie figuur 
6.8), te weten Xd = 1.2 en xr = 1.8, dan waren deze percentages - volgens figuur 6.9 - 36 

en 8%. 

Onder de karakteristieken van esyst als funktie van Xd in appendix E3 zijn overeenkomstige 
karakteristieken als hierboven weergegeven. Bij deze karakteristieken is voor Xd en xr 

steeds de waarde genomen waarvoor esyst maximaal is, alleen bij N = 2 is een extra waarde 
genomen. 

Is x;ij > xri dan kan een bepaalde waarde van het gereduceerde vermogen in de buurt van 
de overgang tussen de karakteristieken bij twee waarden van het aantal ingeschakelde 
compressoren warden geleverd (zie figuur 6.10). 
Volgens de vermogensopbrengstduurfunktie zouden er dan twee percentages van de tijd 
zijn waarover men over het desbetreffende vermogen kan beschikken hetgeen onjuist is. 
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De vermogensopbrengstduurfunktie is de integraal over de kansdichtheidsfunktie in het 
windsnelheidsinterval waarin het gereduceerde vermogen groter is dan een bepaalde waarde 

van p*. Ligt deze waarde tussen 8 en 8 1 dan moet rekening gehouden worden met een 
windsnelheidsinterval ax waarvoor het gereduceerde vermogen kleiner is dan deze waarde 
voor p* (zie figuur 6.10). In de punten A en C van de vermogensopbrengstduurfunktie 

treedt een diskontinu'iteit op in de afgeleide. Formeel geldt voor de vermogensopbrengst
duurfunktie tussen A en C: 

00 

Sp*= J f(x)dx - j f(x)dx 
x(p*) ax(p*) 

(6.11) 

Aangezien het om een 2e orde effekt gaat zou het te ver voeren om voor dit stukje van de 
karakteristiek telkens het juiste verloop te bepalen. Er zal daarom worden volstaan met een 
lineaire benadering als is aangegeven in figuur 6.10. 

6.5 Gemeten koppeltoerenkarakteristieken 

Een belangrijk uitgangspunt bij de gehanteerde modellen is, dat·de waarde van xr wordt 
bepaald door de aerodynamische regeling van de windturbine. Deze regeling moet voor de 
begrenzing van het toerental zorgen en niet, zoals bij verschillende typen windturbines, de 
last in combinatie met de windturbine. 
Windturbines zonder een aerodynamische regeling zijn daarom niet geschikt om een koel
machine aan te drijven bij een varierend toerental! 
Nemen we i.p.v. de koppeltoerenkarakteristieken·van het windrotormodel gemeten 
karakteristieken van een windturbine, dan hoort bij elke waarde van xr (instelling van de 
regeling) een andere serie karakteristieken. 
Volgens de resultaten van appendix E3 liggen de waarden van Xd en xr waarvoor esyst 
maximaal is, bij een systeem met twee compressoren en (3 = k = 2, in de buurt van 1.2 resp. 

1.8. 
In figuur 6.11 zijn de koppeltoerenkarakteristieken van een commerciele windturbine met 
bladhoekverstelling om het toerental te begrenzen en een rotordiameter van ca. 10 m 
weergegeven. 
Voor de karakteristieken van de twee compressoren is uitgegaan van bovenstaande waarden 
voor Xd en xr. 
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Figuur 6.11. Gemeten koppeltoerenkarakteristieken van een windturbine en van twee 

compressoren 

Dit voorbeeld is vooral opgenomen in het verslag om te laten zien dat bij meer dan twee 

compressoren de situatie in de praktijk steeds slechter door het model zal warden 

beschreven. 
De 3e en 4e compressor bijvoorbeeld zullen in de praktijk pas bij een veel hogere wind

snelheid ingeschakeld kunnen warden dan volgens het model, omdat de rotor het 

noodzakelijk koppel niet eerder kan leveren. 
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VII Resultaten van de berekeningen 

lnleiding 

In dithoofdstuk zullen een aantal resultaten van de uitgevoerde berekeningen worden samen

gevat en besproken. 
Het gemiddelde koudevermogen en de beschikbaarheid is bepaald als funktie van de vijf 

vrij te kiezen parameters 13, k, Xd, xr en N. 
De desbetreffende karakteristieken zijn in appendix E2 en E3 weergegeven. 
In dithoofdstuk zal voornamelijk worden gekeken naar de invloed van 13, ken Nop het 
maximale gemiddelde vermogen en de beschikbaarheid van het minimale vermogen. 

Met dit laatste wordt bedoeld: het percentage van de tijd dat men kan beschikken over het 
minimale koudevermogen i.e. het vermogen van de (eerste) compressor bij het minimale 
toerental. Genoemde maxima zullen worden vergeleken met de maximale waarde die een 
'ge"idealiseerd' systeem met een ideale last (oneindig aantal compressoren) zou geven. 
Een en ander is niet alleen gedaan voor een systeem met een compressor, maar ook voor 
een systeem met 2, 3 en 4 compressoren. 

7: 1 Resultaten van systeem met een compressor 

7: 1.1 Afhankelijkheid van de vormfaktor 

Wanneer we konden beschikken over oneindig veel compressoren met een oneindig toeren

bereik, dan zouden we steeds in het optimale punt van de Cp-A. karakteristiek kunnen 
blijven werken. Dit betekent, dat Vd zijn betekenis verliest en vr oneindig gekozen kan 
worden. 
Het gemiddelde gereduceerde vermogen dat bij deze ideale vermogenskarakteristiek hoort 
wordtde energy pattern factor e(o) [32] genoemd. Deze factor geeft de verhouding aan van 

het vermogen welke het systeem in het meest ideale geval zou kunnen leveren tot het 
vermogen berekend op basis van de gemiddelde windsnelheid. We hebben gezien, dat in ans 
geval de Cp van de turbine slechts in een punt van de vermogenskarakteristiek van een 

systeem met een compressor maximaal is en in N punten bij een systeem met N 
compressoren. 

De berekende waarden van esyst, bij een gegeven waarde voor k, zijn zodoende lager dan de 
'energy pattern factor' bij die waarde voor k. Nemen we in appendix E2 bij elke waarde voor 
k de maximalewaarde voor esyst welke haalbaar is bij een 13 van 2, dan krijgen we de lijn 
'esyst- maxima1 in figuur 7.1. 
We zien datbij k= 2 -een gematigd windregime zoals we dat in Nederland kennen- een 
systeem met een compressor waarvan f3 = 2 een gemiddeld vermogen kan leveren dat nag 
altijd 50% is. van e(o) bij k= 2. 
B.ij k=3~5 -een windregime met een zeer konstante wind, bijvoorbeeld in passaatgebieden 
zoals de Nederlandse Antillen of de Kaap Verdische Eilanden- is dit percentage 60%. 
De beschikbaarheid S(p;;,in), welke hoort bij de maximale waarden van e5yst, is eveneens 
uitgezet is figuur 7 .1. 
We zien dat vooral bij lagere k-waarden deze beschikbaarheid erg laag wordt. 

Willen we een hogere beschikbaarheid dan gaat dit ten koste van het gemiddelde vermogen. 



2 

0 

l 
5(p ... ) 

.. · MIH' 

0.4 

0.2 

1.5 2D 25 3D 

85 

j3=Nrnax =2 
N~i~ 

35 

P~ 1 .!ff 
~IVI= T Pv-

~ 

k 

/ P: .. ~ =-1, XcL..:-L - - --·------ - - - --------·--- --·- --

Figuur 7.1. Gemiddeld vermogen en beschikbaarheid bij verschillende waarden voor ken 
{3=2. 



86 

Als voorbeeld nemen we voor Xd en Xr niet die waarde waarbij esyst maximaal is, maar 
Xd = 1 en voor xr de waarde welke een p;;,in geeft van 1, dan krijgen we de onderbroken 
lijnen in figuur 7.1. Op diverse plaatsen moest daarvoor worden ge'interpoleerd, zodat de 
lijnen niet geheel exakt zijn. 
Deze karakteristieken geven bij k= 2 een toename in de beschikbaarheid te zien van 24 
naar 44%, terwijl het gemiddelde vermogen t.o.v. het 'bijbehorende' maximum een afname 

van nog geen 10% te zien geeft. 

7.1.2 Afhankelijkheid van het toerenbereik 

Zoals te verwachten is, stijgt het gemiddelde geleverde vermogen van het systeem bij een 

toename in het toerenbereik. 
Bij de serie karakteristieken in appendix E2 waarbij (3 wordt gevarieerd en k= 2, is het 
gemiddelde vermogen steeds maximaal bij Xd = 1.4. In figuur 7 .2 zijn deze maxima uitgezet 
als funktie van 1 /(3, tevens zijn de berekende waarden van esyst bij Xd = 0.7 en Xd = 1.0 

weergegeven. 
Is (3= 1, d.w.z. men gebruikt een aerodynamische regeling die het toerental op een waarde 
konstant houdt te weten het maximaal toelaatbare toerental, dan is de waarde van het 
maximum 0.6 en bij (3=~ ofwel n min = 0, is de waarde van het maximum"""' 1.3. In beide 

gevallen is k= 2 en Xd = 1.4. 
Een vergroting van het toerenbereik (3 van de compressor van 2 naar 3 geeft bij Xd = 1.0 en 

1.4 een toename in esyst van ca. 15%. 
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Figuur 7.2. Gemiddeld vermogen en beschikbaarheid bij verschillende waarden voor ~en 
k=2. 

De beschikbaarheid van P;;,in neemt toe naarmate ~ groter wordt. De waarde van P;;,in 
wordt daarbij natuurlijk wel lager. 
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7.2 Resultaten van systeem met meerdere compressoren 

Door compressoren bij- of af te schakelen kan men over een grater windsnelheidsgebied in 
de buurt van het optimale werkpunt van de windrotor blijven. Het gemiddelde vermogen 

zal daarbij toenemen. In appendix E3 is esyst uitgezet als funktie van Xd met xr als 
parameter voor 2, 3 en 4 compressoren. 
In figuur 7.3 wordt het maximale gemiddelde vermogen dat volgens de berekeningen haal
baar is bij een bepaald aantal compressoren uitgezet tegen dit aantal en wel bij k= 2 en 

k=3.5. 
Ook de beschikbaarheid die m.b.v. de Xd en xr van het maximum kan warden bepaald, is 

in figuur 7.3 weergegeven. 
We zien dat het gemiddelde vermogen zowel bij k= 2 als bij k= 3.5 ongeveer 30% toeneemt 

t.o.v. de waarde bij een compressor, wanneer het systeem wordt uitgebreid tot twee 
compressoren. Met twee compressoren is het percentage van e(o) dat volgens de bereke
ningen bij k= 2 en k= 3.5 maximaal kan warden bereikt 66% resp. 80%. De toename in het 
gemiddelde vermogen t.o.v. een systeem met twee compressoren bij een uitbreiding tot 
drie compressoren is bij k=2 ca. 14% en bij k=3.5 ca. 8%. 
Stel we nemen als kriterium voor het te kiezen aantal compressoren, dat een uitbreiding 
met een extra compressor niet meer interessant is wanneer het gemiddelde vermogen 
daardoor minder dan 10% toeneemt, dan komen we voor k= 2 uit op 3 en voor k= 3.5 op 
2 compressoren ! 
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In appendix E3 zijn voor 3 en 4 compressoren ook enkele karakteristieken bepaald, waarbij 

niet alleen compressoren afzonderlijk worden geschakeld maar bijvoorbeeld de laatste twee 
tegelijk. 
Bij 13= 2 wordt dan al vrij snel de waarde bereikt waarbij niet meer binnen het toegestane 
toerengebied geschakeld kan warden. Dit blijkt o.m. uit het feit, dat de karakteristieken 
in de desbetreffende figuren niet zo ver doorlopen als de karakteristieken in de figuren van 
eenzelfde aantal compressoren die afzonderlijk geschakeld warden. 
Vergelijk bijvoorbeeld de figuren E6.5 en E6.6 met de figuren E6.3 en E6.4. 
Worden bij een systeem met 3 of 4 compressoren en 13= 2 de laatste twee tegeiijk geschakeld, 
dan ligt het maximaal haalbare gemiddelde vermogen in de buurt van de waarde die hoort 

bij de maximale waarde van een systeem met een compressor minder. 
De 'extra' compressor is dus niet erg zinnig Dit geldt zowel voor k= 2 als voor k= 3.5. 
Uitde figuren in appendix E3 blijkt, dat dit niet alleen geldt voor de maximale esyst, maar 

ook voor S(p:;,in). 
Bij een /3 grater dan 2 zullen de karakteristieken verder doorlopen, waardoor een extra 

compressor wel zin kan hebben. 

Een systeem met drie compressoren waarvan de laatste twee tegelijk warden geschakeld, is 
vergelijkbaar met een systeem bestaande uit twee compressoren met eenzelfde toerenbereik 
en een tweede compressor die een tweemaal zo groat koppel/vermogen heeft als de eerste. 
Voor een systeem met vier compressoren geldt mutatis mutandis hetzelfde. 
Het gebruik van een kleine en een grate compressor heeft dus alleen voordelen t.o.v. een 
systeem met twee identieke compressoren wanneer het toerenbereik van beide aanmerkelijk 

grater is dan 2! 

De beschikbaarheid van het minimale vermogen welke hoort bij de maxi male esyst in de 
grafieken van appendix E3, neemt tussen 1 en 2 compressoren toe met ongeveer 40 en 
50% en tussen 2 en 3 compressoren met ongeveer 8 en 11 % voor k= 3.5 resp. 2. 
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VI 11 Konklusies en aanbevelingen 

8.1 Konklusies 

Koe/machines 

De benodigde investeringskosten voor een windturbine per kW (gemiddeld) koudevermogen 

zijn, zoals in hoofdstuk 11 is gebleken, veel hoger dan voor de koelmachine. 
De investeringskosten voor de koelmachine zijn daarom van minder belang dan het carnot
rendement. Dit leidt tot de keus voor eencompressiekoelmachine. 

Ondanks de slechtere vermogenskarakteristiek van deze koelmachine t.o.v. die van de 
absorptiekoelmachine is het (gemiddelde) koudevermogen uiteindelijk ongeveer een faktor 
3 hoger. 
Anders gezegd: uitgaande van een bepaald gemiddeld koudevermogen zijn de benodigde 
investeringskosten voor een systeem met een absorptiekoelmachine bijna 3 maal zo hoog als 
voor een systeem met een compressiekoelmachine. 

Compressiekoelmachine 

Het type compressor dat in aanmerking komt, is de zuigercompressor. 
Bij aandrijving met een varierend toerental moet rekening gehouden warden met smeer
problemen en klepresonantie bij lagere toerentallen. 
Dit leidt tot een ondergrens voor het toerental van de compressor ofwel tot een eindig 

toerenbereik (nmax/nmin). 
Een redelijke waarde voor het toerenbereik van zuigercompressoren, die eigenlijk ontworpen 
zijn voor aandrijving met een konstant toerental, lijkt 2. 
Compressoren die warden toegepast bij koel- en vriestransport hebben i.h.a. een toeren
bereik dat grater is dan 2. 

De koudefaktor van de koelmachine blijft binnen het hierboven aangegeven toerengebied 
redelijk konstant, mits geen capillair als smoororgaan wordt gebruikt. 

Het lage startkoppel van de windturbine levert geen problemen op, omdat de koelmachine 
bij een reeds draaiende rotor wordt ingeschakeld. De koppelstoten die daarbij optreden 
kunnen warden beperkt d.m.v. een expansieventiel met een lekgaatje of een (inschakelbare) 
omloopleiding over de compressor. 

Koppeling tussen windturbineen koelmachine 

Vermogensaanpassing d.m.v. het schakelen van cilinders heeft als nadeel, dat een groat 
percentage van de tijd de koudefaktor lager is dan bij het schakelen van afzonderlijke com
pressoren. 
Het belangrijkste voordeel van de mechanische as t.o.v. de elektrische as, is het hogere 
rendement. De elektrische as sluit echter beter aan bij bestaande windturbines en koel
machines, geeft een meer flexibele koppeling, kan de energie een grotere afstand transpor
teren en is waarschijnlijk minder storingsgevoelig. 
Bovendien biedt deze as de mogelijkheid het systeem uit te breiden tot bijvoorbeeld een 
zwak elektrisch net. 
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Gemiddeld vermogen (esystl en beschikbaarheid van het koudevermogen (S(p'/nin)) 

De maximaal haalbare waarde voor esyst bij een systeem met een compressor en een toeren
bereik van 2 blijkt ongeveer de helft te bedragen van de waarde welke m.b.v. een 'ideale' 
last kan worden verkregen. 
De geringe beschikbaarheid bij windregimes met een lage waarde voor k kan worden 
verbeterd door de ontwerpwindsnelheid iets lager te kiezen. Dit gaat dan wel ten koste 
van het gemiddelde vermogen. 
De maximaal haalbare waarde van het gemiddelde vermogen is bij benadering omgekeerd 

evenredig met het toerenbereik {3 van de compressor. 
Naarmate {3 groter wordt neemt dit maximum dus relatief steeds minder toe en wordt een 

vergroting van het toerenbereik steeds minder interessant. 

Door compressoren bij te schakelen kan de maximaal haalbare esyst en S(p;;,in) worden 
verhoogd. Een tweede compressor geeft bij {3=2 een toename in de maximale esyst van 
ongeveer 30%. Bij meer dan drie compressoren is deze toename nog geen 10%. 

Gaan we uit van een {3 van twee, dan blijkt dat een systeem met een 'kleine' compressor 
en een tweede compressor die twee maal zo 'groot' is als de eerste, een maximaal haalbare 

esystheeft die ongeveer net zo hoog is als van een systeem met twee identieke 'kleine' 
compressoren. 
Voor een systeemwaarbij de tweede compressor drie keer zo 'groot' is als de eerste geldt 
hetzelfde. 
Met ongelijke compressoren werken heeft alleen zin wanneer het toerenbereik groter is dan 

2!. 

Bij meer dan twee compressoren zal het model steeds slechter voldoen. 
In de buurt van de maximaal haalbare esyst zullen de karakteristieken van de laatste com
pressoren voor een deel in het 'aanloopgebied' van de windrotor komen te liggen. 
Dit gebied wordt door het model niet goed beschreven, waardoor de berekende waarden 
iets te hoog zullen zijn. 
Samenvattend kan worden opgemerkt, dat met 2- hooguit 3- identieke compressoren een 
goede vermogenslevering en beschikbaarheid verwacht mag worden. 

8.2 Mogelijkheclen voor vercfer onderzoek 

Bij de gehanteerde· modellen is uitgegaan van eerste orde benaderingen. 
Wil men verfijningen aanbrengen dan komt het windrotormodel daarvoor het eerst in 
aanmerking. 
Men zou bijvoorbeeld het aanloopgebied in de CQ-X karakteristiek in het model kunnen 
betrekken. 
Een tweede verbetering zou.een meer exacte beschrijving van de aerodynamische regaling 
kunnen zijn. 
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' 
Bij de modellen is geen rekening gehouden met de noodzakelijke hysterese rond het schakel-

punt om een te hoge schakelfrequentie te voorkomen. 

Onderzocht zou moeten warden hoe groat de hysterese bij het schakelen moet zijn om aan 
een bepaald criterium voor de maxima le schakelfrequentie te voldoen. 
Met name de mogelijkheid van energieopslag in een ijsbuffer maakt het toepassen van wind
energie voor koelen interessant. 

Aan deze ijsbuffer zou eveneens enige aandacht moeten worden besteed. 

Voor het ontwerpen van een experimentele opstelling kan het volgende van belang zijn: 

• De meeste compressiekoelmachines kunnen warden toegepast in een d.m.v. windenergie 
aangedreven koelsysteem, mits het toerental binnen het toegestane toerengebied blijft. 

• Koelmachines waarvan de compressor een groot toerenbereik heeft genieten de voorkeur. 

• Het gebruik van kleine koelmachines met een capillair als smoororgaan valt niet aan te 
raden. 
Deze koelmachines zijn niet ontworpen voor aanlopen tegen bedrijfsdruk, m.a.w. het 

smoororgaan vervangen door een expansieventiel is niet verstandig. 

• De windturbine moet voorzien zijn van een aerodynamische regeling voor begrenzing 
van het toerental. 

• Het inschakelen van de compressor(en) kan gebeuren m.b.v. een relais. 
Als stuursignaal kan de generatorfrequentie warden gebruikt. 

• De geringe·overbelastbaarheid van de elektrische as is alleen voor het dynamisch gedrag 
van hetsysteem van belang. 

Het koppel van de compressor blijft immers konstant. 

•· lndien nodig kan de koppeloverbelastbaarheid warden verbeterd door de generator niet 
alleen induktief maar ook capacitief te belasten. 
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APPENDIX Bl THERMO-ELEKTRISCHE KOELING 

Loopt door de kontaktplaatsen van twee materialen een elektrische stroom, dan ontstaat 
tussen deze kontaktplaatsen een temperatuurverschil. Dit verschijnsel staat bekend als het 

'Peltiereffekt'. 

I 
~ 

+ 
Figuur B.1. Schematische weergave van twee Peltierelementen in serie 

Voor het konstant houden van de temperatuur bij een kontaktplaats is per tijdseenheid een 

hoeveelheid warmte nodig van: 

Q =II.I (8.1) 

Schrijven we voor de Peltier coefficient II = a T, a is de Seebeck coefficient, dan kunnen 

we voor de opgenomen warmtestroom Q 1 schrijven: 

(8.2) 

Voor het aandrijfvermogen geldt: W = ~ E. I, waarbij ~ E de Seebeckspanning voorstelt. 

Aangezien ~ E = a~ T geldt voor de koudefactor e: 

(8.3) 

In werkelijkheid is de maximale koudefactor lager. Er is immers geen rekening gehouden 
met ontwikkelde joulewarmte in beide materialen en met de warmtegeleiding tussen de 

kontaktplaatsen. 
Brengen we deze verliezen in rekening, dan blijkt, dater twee karakteristieken koude
factoren kunnen worden aangegeven ( 1); te weten: 



• De maximale koudefactor emax 

T2 
V2 +z(T1 +T2)-y2 T, 

emax = . ec 
'\/2 +z(T1 + T2) +y'2 

en 

• De koudefactor waarbij 01 maximaal is ea1 max 

E (AT max - i::iT) 
a = lmax zT1T2 

(8.4) 

(8.5) 

1. Ta 
2. Tb (Ta> Tb) 

I-... 

Figuur B.2. Opgenomen warmte en carnotrendement van Peltierelement als functie van 
stroomsterkte 

De prestatiefactor z geeft het verband aan tussen T1 en i::i T max namelijk: 

(8.6) 

Uit formule (B.4) blijkt, dat hoe hoger de materiaalkonstante z is, des te hoger het 
rendement wordt. 
Halfgeleiders blijken hieraan het beste te voldoen. 
Voor het stoffenpaar Lood-Tellurium (Pb Te) en Antimoon-Tellurium (Sb Te} geldt 
bijvoorbeeld : z = 3.1 Q-3 ( 3]. 
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APPENDIX B2 KOUDGASKOELMACHINE 

Bij koudgaskoelmachines, ook wel expansiemachines genoemd, verloopt het kringproces 
geheel in de gasfase. Twee voorbeelden zijn het Braytonproces en het Stirlingproces. 

Het Brayton- of Jouleproces bestaat uit twee isobaren en twee adiabaten (zie figuur B.3). 

d 

expa:nsie
m·achine 

Ta 

Figuur B.3. Principe van Braytonproces 

a 

a-b adiabatische compressie 

b-c isobare afkoeling 
c-d adiabatische expansie 
d-a isobare verwarming 

compressor 

De warmte-afvoer vindt plaats bij de temperatuur Tc en de warmtetoevoer bij de 

temperatuur Ta· 
De koudefactor is kleiner dan de carnotfactor. Het dubbel gearceerde oppervlak in het 
T-S en p-V diagram geeft de extra arbeid t.o.v. het Carnotproces aan. 

p.j' T f· 
b 

Pi 
Tc 
T~, --- --- a 

Figuur B.4. Het p-V en T-S diagram van het Braytonproces 
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Bij kleinere koudevermogens wordt de koelmachine meestal uitgevoerd met een smoor

orgaan i.p.v. een expansiemachine [4]. 
lnterne warmtewisseling tussen de isobarische procesdelen levert geen rendementsverbete

ring op bij het gerllustreerde ideale proces. In de praktijk is dit i.v.m. optredende irreversibi

liteiten echter wel het geval [1]. 

Bij het ideale Stirlingproces is de koudefactor in tegenstelling tot bij het Braytonproces 

wel gelijk aan de carnotfactor. 
In onderstaande diagrammen is het proces weergegeven. De bij de isochore afkoeling vrijge
komen warmte wordt in een regenerator opgeslagen en tijdens de isochore verwarming 

weer aan het koudemiddel afgestaan. 

Figuur B.5. p-V en T~s diagram van Stirlingproces 

De Philips-koudgasmachine werkt volgens het Stirlingproces. De zuigers in deze machine 
lopen in een cilinder en warden aangedreven door twee krukdrijfstangmechanismen die bijna 

90° t.o.v. elkaar in fase verschoven zijn ( 1,4]. 



103 

APPENDIX C GEGEVENS OVER COMMERCIEEL VERKRIJGBARE KOELMACHINES 

• 'York Benelux', Division of Borg Warner B. V., Breda 

- York-compressoren voor autoairconditioning 
Levensduur afgestemd op maximaal aantal bedrijfsuren van auto's. 
Met een gemiddelde snelheid van 50 km/uur en een maximaal aantal gereden km. van 
150.000 komen we uit op ca. 3000 bedrijfsuren. 
Voor het grate toerenbereik zijn deze compressoren uitgerust met schotelkleppen 
i.p.v. tongenkleppen (zie verder [18]}. 

- York-koelmachines 
Aandrijfvermogens vanaf 7,5 kW. 
Aantal cilinders 3, 6 en 9. 
Zowel in open- als semi-hermetisch gesloten uitvoeringen. 
Toerenbereik van 800-1800 omw/min 
Deellastregeling d.m.v. zuigkleplichting. 
Prijs van 20 kW machine ca. f 10.000,--. 

• 'Frigidaire Distribution Nederland B.V.', Heerlen 

- Frigidaire koelmachines 
Alleen in open uitvoering verkrijgbaar. 

Aandrijving via V-snaar met een toerental van 520, 610 en 670; minimaal toerental 
onbekend. 
Aandrijfvermogens van enkele kW's. 
Zwaarste uitvoering ca. 10 kW aandrijfvermogen met een nominaal toerental van 
750 omw/min 

• 'Machinefabriek Noord-Brabant', Nuenen 

- D.W.M Copeland koelmachines 
Boven ca. 2,5 kW aandrijfvermogen uitgerust met oliepomp. 
Zowel in open- als semi-hermetisch gesloten uitvoering verkrijgbaar. 
Toerenbereik machines met spatsmering: 1150-1750 omw/min. 
Toerenbereik machines met geforceerde smering: 900-1750 omw/min. 
Boven 1750 omw/min daalt het rendement snel doordat de tongenkleppen dan niet 
meer goed werken. 

Twee opmerkingen van algemene aard. 

Semi-hermetisch gesloten uitvoeringen hebben i.h.a. een vierpolige asynchrone motor 
en dus een nominaal toerental van ca. 1450 onw/min. 
Tweepolige machines komen alleen voor bij hermetisch gesloten uitvoering. 



• 'l.T.O., Schiedam 

- DanfoSSokoelrnachines 
Aandrijfvermogens tot 0,5 kW. 
Hermetisch gesloten gelijkstroom uitvoering maximaal 65 W! 

- Lumite Hermetic koelmachines 
Aandrijfvermogens tot 4,5 kW. 
Toerenbereik onbekend. 
Voor 4,5 kW uitvoering moest bruto f 4.623,-- warden betaald. 

• 'Zephyr', Zoetermeer 

Monteert koelmachines op vrachtwagens voor koel- en vriestransport. 

- Carriercompressoren 
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Worden op vrachtwagens en autobussen gemonteerd. Ze gaan dikwijls twee 
vrachtwagens of bussen mee. Het aantal bedrijfsuren dat een vrachtwagen of autobus 

kan halen ligt in de orde van 10.000 (zie verder [19]). 

- D.W.M Copeland 
Semi-hermetisch gesloten uitvoeringen warden op vrachtwagens gemonteerd. 

Aandrijving via een elektrische as! 
Over het toerenbereik is tegenstrijdige informatie ontvangen. 

•· 'Grovers', Chaam 

Monteert airconditioninginstallaties in personenauto's en kleine koelwagens, 
voornamelijk met York-compressoren. Het toerenbereik van deze compressoren loopt 
van 500-4000 omw/min. 
Bij een kleiner toerenbereik trad geen aanmerkelijke verbetering in het maximaal aantal 
bedrijfsuren op. 

• 'Grenco', Eindhoven 

Voor koelmachines met een aandrijfvermogen vanaf 1 kW zijn elektromagnetisch 
gestuurde omloopleidingen leverbaar. 
Er is een nieuw type luchtgekoelde condensor op de markt zonder ventilator; ontworpen 
voor koudevermogens van enkele kW's. 
Er zijn koelmachines met toerentalregeling d.m.v. poolomschakeling in de handel 
(Prescott). De verhouding tussen de twee toerentallen is 1 :2. 



105 

• 'Grenco', 's-Hertogenbosch 

Hermetisch gesloten koelmachines voor gelijkstroom verkrijgbaar (l.T.O. in Schiedam). 

Deze koelmachines zijn vooral bedoeld voor boten, caravans e.d. 
IJsbuffers worden in Nederland toegepast in de zuivelindustrie. 
Grenco 's-Hertogenbosch gebruikt reeds enkele jaren een compressiewarmtepomp met 
een Grasso-AC 480 compressor voor het verwarmen van het kantoorgebouw. Deellast
regeling geschiedt d.m.v. toerenregeling tussen 800 en 1800 omw/min. Toen de 

ondergrens als test werd verlaagd tot 600 omw/min liep de compressor vast. 

Bij middelgrote en grate koudevermogens wordt uitgegaan van koelmachines met 
Grasso-compressoren, daaronder van hermetisch- en semi-hermetisch gesloten D.W.M. 
Copeland koelmachines (Machinefabriek Noord-Brabant te Nuenen). 

Voor koel- en vriestransport over de weg warden door dieselaggregaten aangedreven 
open koelmachines gebruikt (Zephyr te Zoetermeer). Deellastregeling door middel van 
het toerental van het aggregaat (1 :2.5 a 1 :5). 



APPENDIX D INVESTERINGSKOSTEN VOOR EEN E~EKTRISCH OPSLAGSYSTEEM 
TUSSEN WINOTURBINE EN KOELMACHINE 
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Kostprijzen van (tractie) loodaccu's liggen in de buurt van f 350,- en voor Nikkel-Cadmium 
accu's in de buurt-van f 800,- per kWh [30]. 
De levensduur van een accu is i.h.a. sterk afhankelijk van het aantal laad- en ontlaadcycli 

en van de sterkte van de laad- en ontlaadstromen. 
Voor tractieaccu's warden nominale laad- en ontlaadstromen opgegeven van 1 /5 van de 
capaciteit (uitgedrukt in Ah). Voor Nikkel-Cadmium accu's zijn deze stromen resp. 'gelijk 

aan' en 1 /5 van de capaciteit [28]. 
Het aandrijfvermogen van de koelmachine blijft konstant en dus ook de ontlaadstroom 

van de accu's. De windturbine levert geen konstante laadstroom, in verband hiermee wordt 
uitgegaan van een opslagcapaciteit die tweemaal zo groat is als de opslagcapaciteit welke op 

grand van een konstante laadstroom nodig is. 
Verder wordt uitgegaan van een opslagrendement van 70% en van een ontlaaddiepte van 80%. 
We komen dan voor een elektrisch aandrijfvermogen van 1 kW uit op een opslagcapaciteit 

van: 

( 
1x5 ) 2 x <:::: 18 kWh 

0.7 x 0.8 

voor loodaccu's en van 1 x 5 = 5 kWh voor Nikkel-Cadmium accu's. 
Blanton [35] geeft een vergelijkbare waarde. 
Voor de inverter en gelijkrichter moet op een kostprijs van rond de f 1500,- per kW warden 

gerekend [ 29]. 
De investeringskosten voor een opslagsysteem voor een koudevermogen van 1 kW bij een 
koudefactor van 2 warden hiermee: 

~ (18 x f 350,- + f 1500,-) <:::: f 4.000,-

voor loodaccu's, en 

! (5 x f 800,- + f 1500,-) <:::: f 3.000,-

voor Nikkel-Cadmium accu's. 



APPENDIX El AFLEIDING VAN -5.28-

Xr X Xd \ k k·1 k k 
esyst = J Xd3 {2 (-) - (-) l k r (1 + 1/k)x exp(-r (1 + 1/k)x )dx 

Xjn Xd X 

00 

{ Xr Xd 1 k k·1 k k 
+ J Xd3 2(-)-(-) kf (1 +1/k)x exp(-r (1 +1/k)x )dx 

Xr Xd Xr 

2k Xd2 Xr9 k k Xr9 k·2 k 
= -- { (xg) e·(xg) d(xg) - k Xd4 9 J (xg) e·(xg) d(xg) 

9 Xin9 Xin9 

{ 
Xr Xd} oo k·1 k 

+k Xd3 9 2(-) -( -) j (x g) e·(xg) d(xg) 
Xd Xr XrQ 

waarbij : g = r(1 + 1/k) 

1/k 1/k 

2k 2 zr zr 
Xd r • ·Z 1/k f (k·2)/k ·Z 1/k = - z e dz - k x 4 g z e dz 

g 1/k d 1/k 
~n ~n 

«> 

3 l 1xr\. (xd)}J (k·1)/k·Z 1/k + k Xd g 2\ - ; - - z e dz 
Xd Xr 1/k 

Zr 

k 
waarbij: z = (gx) 
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2Xct2 I 
e5yst = g ( r(1 +1/k, zr)--y(1 +1/k, ZinlJ 

3 l (Xr) I Xdl\ ·Zr +Xct 9 2 - - \ - e Xd Xr 

De onvolledige gammafunktie r(a,z) is gedefinieerd als: 

y(a,2:) = j zl (a-1)e-zl dzl 
0 

lnvullen van z = gkxk geeft (5.28) 
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APPENDIX F PROGRAMMA VOOR HET BEREKENEN VAN e t ALS FUNKTIE VAN xd sys 

$ SET NOBINDINFO 
S INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL" 
BEGIN 

FILE PLOT<KIND=PENPLOTTERSMALL>; 
BOOLEAN XMAX1,XMAX2; 
INTEGER G,H,I,J,M,N,Nl,N2; 
REAL B,K,X1,X2,XI,XD,XR,XX; 
REAL ARRAY XC1:24J,YC1:8,1:24J; 
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% ------------------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE ESYST<N,K,Xl,XD,X2>; 
VALUE N,K,X1,XD,X2; INTEGER N; REAL K,Xl,XD,X2; 
BEGIN REAL G,ZX1,ZX2; G := GAMMA(l+l/K>; 

ZXl := <Xl*G>**K; ZX2 := <X2*G>**K; 
ESYST := 2*N*XD**2/G*<INCGAMMA<1+1/K,ZX2>-INCGAMMAC1+1/K,ZX1)) 

-N**2*XD**4*G*<INCGAMMA(1-l/K,ZX2>-INCGAMMA<l-1/K,ZX1)) 
END; 

% ------------------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE XIN<M,B,XD,XR>; 
VALUE M,B,XD,XR; INTEGER M; REAL B,XD,XR; 
BEGIN REAL OMI,OMR; 

OMR := 2*XR/XD-M*XD/XR; OMI := OMR/B; 
XIN := XD*<OMI+SQRTCOMI**2+8))/4 

END; 
% ------------------------------------------------------------------

REAL PROCEDURE XSCHAKELCM,Nl,N2,B,XD,XR>; 
VALUE M,N1,N2,B,XD,XR; INTEGER M,N1,N2; REAL B,XD,XR; 
BEGIN REAL XX,OMI,OMR,XIAC,XRAC; 

OMR := 2*XR/XD-M*XD/XR; OMI := OMR/B; 
XX := XD*SQRT<CN1+N2)/2); 
XIAC := XD*<OMI+SQRTCOMI**2+8*N2))/4; 
XRAC := XD*<OMR+SQRTCOMR**2+8*N1))/4; 
IF XX > XRAC THEN XX := XRAC; IF XX < XIAC THEN XX := XIAC; 
XSCHAKEL := XX 

END; 
% ------------------------------------------------------------------

BOOLEAN PROCEDURE XMAXIMAAL<M,N1,N2,B,XD,XR>; 
VALUE M,Nl,N2,B,XD,XR; INTEGER M,N1,N2; REAL B,XD,XR; 
BEGIN REAL OMI,OMR,XIAC,XRAC; 

OMR := 2*XR/XD-M*XD/XR; OMI := OMR/B; 
XIAC := XD*COMI+SQRT<OMI**2+8*N2))/4; 
XRAC := XD*<OMR+SQRTCOMR**2+8*Nl))/4; 
IF XIAC > XRAC THEN XMAXIMAAL := TRUE ELSE XMAXIMAAL := FALSE 

END; 
% ------------------------------------------------------·------------



FOR H := 1 STEP 1 UNTIL 9 DO 
BEGIN M := I := 1; 

K :=CASE H-1 OF <2,2,2,2,2,1.5,2.5,3,3.5); 
B :=CASE H-1 OF <1,1.5,2,3,100,2,2,2,2); 
FOR XR := 1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,2.4,3.0 DO 
BEGIN FOR J := 1 STEP 1 UNTIL 24 DO 

BEGIN XD := J/10; XCJJ := XD; 
IF XD > SQRT <2>*XR 
THEN YCI,JJ := 0 
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ELSE BEGIN XI := XIN <M,B,XD,XR>; 
YCI,JJ := ESYST<M,K,XI,XD,XR) + XD**3•<2•XR/XD-XD/XR> 

* EXP<-<XR•GAMMAC1+1/K>>•*K> 
END 

END; I := I+l 
END; 
MULTIPOINTSDRAWZOOMCPLOT,0,0,26,21,1,24,1,8,X,Y,12,0,2.4,7,0,1.4, 

FALSE,FALSE); 
SKIPPAPER<PLOT> 

END; 
% ------------------------------------------------------------------

B := 2; 
FOR K := 2,3.5 DO 
FOR H := 1 STEP 1 UNTIL 5 DO 
BEGIN I := 1; 

M :=CASE H-1 OF <2,3,4,3,4>; 
N :=CASE H-1 OF <1,1,1,2,3>; 
FOR XR := 1.0,1.2,1.4,1.6il.8,2.0,2.4,3.0 DO 
BEGIN FOR J := 1 STEP 1 UNTIL 24 DO 

BEGIN XD := J/10; XCJJ := XD; Nl := 1; N2 := Nl+N; 
XMAX1 := XMAXIMAALCM,N1,N2,B,XD,XR>; 
IF XD > SQRTC2>*XR OR XMAXl 
THEN YCI,JJ := 0 
ELSE BEGIN XI := XIN<M,B,XD,XR>; X1 :=XI; XX :=O; 

WHILE N2 <= M DO 
BEGIN X2 := XSCHAKEL<M,Nl,N2,B,XD,XR>; 

XX := XX+ESYSTCN1,K,X1,XD,X2>; 
X1 := X2; Nl := N2; N2 := N2+N; 

END; 
YCI,JJ := XX+ESYSTCM,K,Xl,XD,XR> 

END 
END; I := I+l 

+ M*XD**3*<2•XR/XD-M*XD/XR) 
* EXP<-<XR•GAMMACl+l/K))**K) 

END; 
MULTIPOINTSDRAWZOOMCPLOT,0,0,26,21,1,24,1,8,X,~,10,0,2,10,0,2, 

FALSE,FALSE>; 
SKIPPAPERCPLOT> 

% ------------------------------------------------------------------



B := 2; 
FOR K := 2,3.5 DO 
BEGIN Nl := I := 1; N2 := 2; M := 4; 

FOR XR := 1.0,1.2,1.4,1.6,1.B,2.0,2.4,3.0 DO 
BEGIN FOR J := 1 STEP 1 UNTIL 24 DO 

BEGIN XD := J/10; XCJJ := XD; 
XMAX1 := XMAXIMAAL<M,N1,N2,B,XD,XR>; 
XMAX2 := XMAXIMAAL<M,N2, M,B,XD,XR>; 
IF XD > SQRT<2>*XR OR CXMAX1 OR XMAX2> 
THEN YCI,JJ := 0 
ELSE BEGIN XI := XINCM,B,XD,XR>; Xl :=XI; 

X2 := XSCHAKEL<M,N1,N2,B,XD,XR>; 
XX := ESYSTCN1,K,X1,XD,X2>; Xl := X2; 
X2 := XSCHAKEL<M,N2, M,B,XD,XR>; 
YCI,JJ := XX + ESYST<N2,K,Xl,XD,X2> 

END 
END; I := I+l 

+ ESYST<M,K,X2,XD,XR> 
+ M*XD•*3*<2•XR/XD-M•XD/XR> 
* EXP<-<XR•GAMMA<1+1/K))**K> 
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END; 
MULTIPOINTSDRAWZOOM<PLOT,0,0,26,21,1,24,1,B,X,Y,10,0,2,10,0,2, 

FALSE,FALSE>; 
SKIPPAPER<PLOT> 

END 
END. 
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PROGRAMMA VOOR HET BEREKENEN VAN S ALS FUNKTIE VAN p 

$ INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL" 
$ BINDER SET NOBINDINFO 
BEGIN 

., 

FILE PLOTCKIND=PENPLDTTERSMALLl; 
INTEGER H,I,J,M,N,T; 
REAL G,K,XC,XD,XX,XY; 
REAL ARRAY xco~20J,V[0:20J,Y[l:510:20J,WC1:5,0:20J; . -------------------------------------------------------------------
REAL PROCEDURE PSTERCXD,XX>; 
VALUE XD,XX; REAL XD,XX; 
BEGIN PSTER ~= XD**3*C2*XX/XD-XD/XX> END; 

% -----------~-------------------------------------------------------
T ::= O; 

BEGIN G := GAMMAC1+1/Kl; 
N :=CASE T OF C3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,3,3,3,4,4,4); 
FOR I := 1 STEP 1 UNTIL N DO 
BEGIN IF T <= 5 OR T = 11 THEN XX := SORTC2)**Cl-3) 

ELSE XX := SQRTCI>; 
XD := CASE T OF (1.B•XX,1.4•XX,1.2*XX,1.1*XX,1.1*XX, 

1.7*XX,1.1*XX,0.9*XX,1.0*XX,0.9*XX,0.8*XX); 
XCOJ := 0.40; YCI,OJ := PSTERCXD,XCOJ>; 
VCOJ := 0.01; XY := <LN(100)**(1/K))/G; WCI,OJ := PST~RCXD,XY); 
FOR J := 1 STEP 1 Ul.ITII... 20 DD 
BEGIN XCJJ := CJ+4)/10; 

IF XCJJ = 0 THEN YCI,JJ := 0 ELSE YCI,JJ := PSTERCXD,XCJJ); 
V[JJ := J/20; XY := <LN(l/V[J])**Cl/K))/G; 
IF XY = 0 THEN WCI,JJ := 0 ELSE WCI,JJ := PSTERCXD,XYl 

END 
END; 
IF T = 0 OR T > 10 THEN M := 8 ELSE M := 5; 
MULTIPOINTSDRAWZOOMCPLDT,0,0,15,21,0,20,1,N,X,Y,10,0.4,2.4,M,O,M, 

FAU3E,:::·,;LSE) :; 
MULTIPOINTSDRAWZDOMCPLOT,11,0,26,21,0,20,1,N,V,W,10,0,1,M,O,M, 

F. f.1LSE 1 F ~·1L.St:.) :; 

::;1-:_: I PF·r~PEF: ( PLCJT) ? 
T :::::: T+l 

END 
END. 


