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Voorwoord 

De koeltechniek en haar toepassing in de HVAC- omgeving is vanaf het moment 
dat ik ben gaan werken in 1993 aanzienlijk gewijzigd. Zo is in die tijd de STEK- 
regelgeving van kracht geworden, zijn koudemiddelen veranderd, zijn de lange 
termijn opslag in de bodem en de warmtepomp definitief doorgebroken en met de 
ontwikkeling van frequentie gestuurde motoren kunnen compressoren en pompen 
in deellast functioneren. Was begin jaren ’90 een constant waterdebiet een voor-
waarde, tegenwoordig is een variabel debiet al vaak gebruikelijk. Was er eerder 
vaak sprake van een groot buffervat in de aanvoer- of retourleiding sprake, tegen-
woordig wordt dit gecombineerd met een schakelvat waarbij de primaire en 
secundaire volumestroom hydraulisch wordt ontkoppeld. Hierdoor wordt primaire 
functies van de passieve componenten op een hoop geveegd waardoor er 
problemen ontstaan in de werking van het systeem. Ook loopt de eigenaar het 
risico dat bij een functionerende installatie het energieverbruik onnodig hoog is. 
Dit heeft consequenties voor de kosten en het milieu. Tijdens het literatuur onder-
zoek ben ik op een gewijzigde hydraulische inpassing gestuit die een voor mij 
onbekend fenomeen kon verhelpen: de laag �T kwaal. Dit probleem doet zich wel 
voor maar wordt nog niet als dusdanig herkend waardoor de effecten op het 
energiegebruik nog niet onderkend worden. 
 
Ik wil op deze plaats ook mijn dank uitspreken voor de personen die mij 
gedurende lange tijd gesteund hebben. In de eerste plaats natuurlijk mijn ouders 
die mij altijd hebben gesteund bij elke opleiding. Ook mevrouw Derksen, lerares 
Duits en mijnheer Oostdam, leraar Engels, beide leraar aan de L.T.S. Huissen 
verdienen hier een plaats. Beide hebben mij “een schop onder mijn hol” en 
vertrouwen gegeven waardoor ik hier geland ben. Ook mijn collega’s bij Kropman 
Installatietechniek wil ik bedanken voor de ondersteuning en vooral Ben Lops voor 
de kritische blik. Kropman zelf wil ik bedanken voor het scheppen van de 
mogelijkheden om deze opleiding te kunnen doen. Verder wil ik Jos van Schijndel 
bedanken voor de altijd positieve benadering en de uitnodiging voor het SSB2010 
in Luik. Ook Gert Boxem voor het begeleiden van dit afstudeerwerk en de 
discussies. Natuurlijk ook veel dank aan familie en vrienden die interesse hebben 
getoond gedurende mijn studie. Mijn meeste dank gaat uit naar mijn vrouw. Zij 
heeft de voorwaarden gecreëerd waardoor ik deze opleiding kon afronden. 
Zonder haar was deze opleiding niet mogelijk geweest. Dank je wel. 
 
Tegen Rik wil ik zeggen “pluk je droom”. 
 
 
 
ing. A.H.T.M. van den Brink d.d. 28 augustus 2012 
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Samenvatting 

Bij het klimatiseren van gebouwen wordt veel gebruik gemaakt van koeling. De 
koelinstallatie wordt ontworpen op vollast maar werkt hoofdzakelijk in deellast 
waarbij deze energetisch maximaal efficiënt moet blijven functioneren. Onderdeel 
van de koelinstallatie is de warmtewisselaar of koelbatterij. Omdat veel warmte-
wisselaars door een debietregeling worden geregeld is het relevant dat er meer 
inzicht wordt verkregen in het waterzijdig deellast gedrag. Hierdoor is het mogelijk 
om (I) het waterzijdig temperatuurverschil te maximaliseren, (II), de transport-
energie te minimaliseren en (III-a) functioneert de KM in de energetisch gunstiger 
vollast conditie of (III-b) wordt de opslagcapaciteit van de WKO optimaal benut. 
Als resultaat, de energie efficiency van de koelinstallatie wordt verbeterd. Echter, 
er is weinig inzicht in de waterzijdige deellast prestaties en hoe deze actief 
verhoogd kunnen worden. Om het genoemde resultaat te behalen is het nood-
zakelijk dat verstoringen van het stijgend temperatuurverschil worden voorkomen. 
De hoofdvraag van deze rapportage is om door middel van een verhoogd inzicht 
in de prestaties van warmtewisselaars het temperatuurverschil actief te verhogen 
in deellast. Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van een varianten-
studie. Hiertoe wordt een bestaand model uit de literatuur van de warmtewisselaar 
verbeterd waarmee de waterzijdige resultaten in deelast bepaald worden. Er is 
met succes een modelvalidatie uitgevoerd. 

Het verhoogd inzicht in de algemene prestaties van warmtewisselaars in deel-
last , wordt gerealiseerd door de prestaties op een nieuwe wijze weer te geven in 
het mollier diagram. De specifieke waterzijdige prestaties worden voor acht 
typische varianten berekend voor een Nederlands klimaatjaar. Het temperatuur-
verschil bij een debietregeling is variabel met een typische V-vorm en een stijgend 
of dalend karakter. Bij toepassing van een debietregeling met een eigen 
circulatiepomp stijgt of daalt het temperatuurverschil gelijkmatig. De impact van 
bekende verstoringen op het waterzijdig temperatuurverschil worden uitgewerkt. 
Voor de deze verstoringen wordt een nieuw kengetal �mlow gedefinieerd waarmee 
deze kwaal voor de warmtewisselaar detecteerbaar is op basis van debiet. 

De conclusie is dat het gewenste stijgend temperatuurverschil in deellast voor 
beide wijzen van waterzijdig regelen uitsluitend wordt verkregen indien de water-
uittredetemperatuur lager is dan de luchtuittredetemperatuur in ontwerpcondities. 
De bestaande kennis, dat een warmtewisselaar in deellast resulteert in een 
stijgend temperatuurverschil, is onvolledig. De volgende aanbevelingen leiden tot 
een versterking van de verhoging van het waterzijdig temperatuurverschil. Het 
plaatsen van de warmtewisselaar na de ventilator resulteert in een stijging van 
6,5% tot 14,1% gemiddeld op jaarbasis. Het aansluiten van eindgebruikers in 
serie/parallel te plaatsen resulteert in een stijging afhankelijk van de 
temperatuurniveaus en de vermogens. Het toepassen een geregelde bypass 
resulteert in een stijging van 20% tot 30% op jaarbasis. 
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Summary 

Cooling is frequently used for an acceptable indoor climate in a building. The 
cooling plant is designed for full load but functions mainly in part load with a 
required maximum energy efficiency.  A part of the cooling plant is the heat 
exchanger. Because many heat exchangers are controlled by means of a variable 
water flow, it is required that more knowledge is gathered about the part load of 
the waterside behavior of this heat exchanger. With this knowledge it is possible 
to (I) reduce pumping energy, (II) maximize waterside temperature differences 
and (III-a) operates the chiller in the preferred full load condition or (III-b) is the 
storage capacity of the heat and cold storage optimized. As a result, the energy 
efficiency of the cooling plant is improved. However, there is little fundamental 
knowledge how these temperature differences actively can be improved.  In order 
to achieve the named result, it is mandatory that possible disturbances of an 
increasing water temperature differences are eliminated. The main research 
question of this paper is to achieve an improved insight in the performance of heat 
exchanger to increase the waterside temperature differences  in part load 
operation. This question is answered by means of a variant study. For this 
purpose, an existing model of a heat exchanger from literature is improved and is 
it possible to determine the water side performances in part load operation. The 
modelvalidation was finished successfully. 

The improved insight in the general performances of heat exchangers in part 
load operation, is realized by means of presenting these performances in a new 
way in the mollier diagram. The specific waterside performances are calculated for 
eight typical variants results with a Dutch climate year. The waterside temperature 
difference with an variable water flow is variable with a typical V-shape with an 
increasing or decreasing character. In case of an variable water supply flow with 
an constant flow over the heat exchanger, this difference increases of decreases 
evenly. The impact of known disturbances on the waterside temperature 
difference is covered. For these disturbances a new number �mlow is defined to 
detect these disturbances based on flow. 

The conclusion is that the required increasing temperature difference in part 
load operation for both ways of control is only achieved if the chilled water leaving 
temperature is below the air leaving condition in design conditions. The available 
knowledge, that a heat exchanger in part load results in an increasing water 
temperature difference, is incomplete. The following recommendations lead to an 
further increased waterside temperature difference. Placing the heat exchanger 
after the fan results in an increased average of 6,5% to 14,1% on a yearly basis. 
Connecting the chilled water users in combined parallel/serial ways, results in a 
increase depending on the temperature levels of the users combined with the 
required cooling capacities. By means of a controlled bypass, the year based 
average increases from 20% up to 30%. 
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Nomenclatuur 

A oppervlakte [m²] 
C capaciteitsstroom (bij NTU) [W/K] 
D diameter [-] 
E Energiegebruik [Wh] 
F aandeel van de warmtewisselaar [-] 
H hoogte [m] 
I, II, III, … nummering [-] 
L lengte [m] 
LMED  Logarithmic Mean Enthalpy Difference [J/kg] 
LMTD Logaritmic Mean Temperature Diffence [K] 
N aantal [-] 
NTU Number of TransferUnits [-] 
P druk [Pa] 
Q vermogen [W] 
Q* dimensieloos vermogen: Qtot/Qtot,nom [-] 
R warmteweerstand [m².K/W] 
RH relatieve vochtigheid [%] 
R3 prestatie criterium [-] 
S afstand [m] 
T temperatuur [ºC] 
T* dimensieloze temperatuur (Tw,out-Tw,in)/(Tw,out,nom-Tw,in,nom) [-] 
�T temperatuurverschil [K] 
U warmteoverdrachtscoëfficiënt [W/m².K] 
UA product van U.A [W/K] 
V debiet (volume) [m3/h] 
W breedte (width) [m] 
X vochtgehalte van de lucht [gr/kg] 
a, b constanten [-] 
c soortelijke warmte J/kg.K 
h enthalpie [J/kg] 
h warmteoverdrachtscoëfficiënt [W/m².K] 
m debiet (massa) [kg/s] 
m* dimensieloos debiet: mw/mw,nom [-] 
p opvoerhoogte [m] 
t tijd [h] 
v snelheid [m/s] 
x lengte [m] 
Griekse symbolen 
� verschil [-]  
� sommatie [-] 
� warmteoverdrachtsfactor [-] 
�� ����������	
������� ����
� rendement [-] 
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� geleidingscoëfficiënt [ W/m.K ] 
� dynamische viscositeit [Pa.s] 
� soortelijke dichtheid [kg/m³] 
Dimensieloze kentallen 
J Colburn-getal [-] 
Nu Nusselt-getal [-] 
Re Reynolds-getal [-] 
Pr Prantle-getal [-] 
Superscripts 
 * dimensieloze waarde 
Subscripts 
ar lucht (air) 
atm atmosfeer 
avg gemiddelde (average) 
avg,m gemiddelde (average), op basis van massa 
cir circuit 
coil warmtewisselaar 
dew dauwpunt 
dry droog, bij droge koeling 
f vervuiling 
fin vin 
i inwendig, binnenzijde 
in intrede 
k telwaarde 
m massa 
max maximum 
med gemiddelde (medium) 
nom waarde bij de ontwerpwaarde 
out uittrede, buitenzijde 
p pomp 
prim primair 
row rij 
sec secundair 
sens voelbaar (sensible), bij koelvermogen 
set setpoint 
surf oppervlakte (surface) temperatuur 
T voor gelijke temperatuur (bij Nussel-getal) 
t buis (tube) 
tot totaal 
w water 
wet nat, bij condensatie 
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Vaktermen 
CP circulatiepomp 
CV regelklep (controle valve) 
GKW Gekoeld Water installatie 
HVAC Heating Ventilation and Air Conditioning 
OCL Optimal Chiller Load 
WKO Warmte en Koude Opslag 
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1 Inleiding 

Bij het klimatiseren van gebouwen wordt veel gebruik gemaakt van een vorm van 
koeling. Bij toepassing van comfortinstallaties in bijvoorbeeld kantoren, het 
behandelen van ventilatielucht in ziekenhuizen en/of speciale industriële 
toepassingen. Bij het ontwerp is het goed om uit te gaan van het trias-energetica 
principe. Hierbij wordt in de eerste plaats uitgegaan van het reduceren van de 
energie- of koelvraag, in de tweede plaats het toepassen van duurzame 
technieken en ten slotte in de derde plaats het zo energetisch efficiënt toepassen 
van niet-duurzame technieken. 

Met betrekking tot het eerste aspect worden in de ontwerpfase keuzes gemaakt 
en wordt met van middel van simulatieprogramma’s de totale koelbehoefte 
berekend en geoptimaliseerd. 

Met betrekking op het tweede aspect wordt de koelvraag door duurzame 
technieken geleverd. Een in Nederland veel gebruikte methode is de Warmte- en 
Koude Opslag (WKO) in de bodem. Hierbij wordt in de winter de koude in de 
bodem geladen en in de zomer gebruikt voor koeling. 

Ten slotte, met betrekking tot het derde aspect wordt het resterend deel van de 
koelvraag met niet-duurzame technieken aangevuld. Om verschillende redenen 
wordt een deel van de gebouwen en de industrie niet voorzien van duurzame 
technieken en wordt de volledige koelbehoefte geleverd door middel van niet-
duurzame compressie KM’s. Juist hier is aandacht voor een energetisch efficiënte 
toepassing van belang. 
 
De KM levert de benodigde energie direct of indirect aan de eindgebruiker. Bij een 
direct systeem wordt het koudemiddel ook als transportmedium gebruikt en wordt 
verdamper ingebouwd in de luchtbehandelingskast of in de ruimte. Bij een indirect 
systeem wordt de verdamper in de KM gemonteerd en is er een energiedrager en 
een distributiesysteem noodzakelijk om de koelenergie te transporten. Als 
energiedrager wordt water toegepast waarbij het toepassingsgebied wordt 
begrensd door de toelaatbare temperatuur. Een alternatief is een water/glycol 
mengsel waarbij lagere temperaturen gerealiseerd kunnen worden. Het nadeel 
van dit mengsel zijn de lagere soortelijke warmte en de hogere viscositeit. Voor de 
distributie wordt gebruik gemaakt een leidingstelsel met onder andere 
regelafsluiters en pompen die op verschillende manieren met elkaar verbonden 
kunnen worden. Het geheel van KM’s (opwekkers), hydraulische schakelingen 
(distributie) en warmtewisselaars (gebruikers) wordt de gekoeld water (GKW) 
installatie genoemd volgens ISSO47“Ontwerp van hydraulische schakelingen voor 
koelen” [1]. Voor een korte toelichting op de hydraulische schakelingen, zie 
Bijlage A: Hydraulische schema’s. 
 
De GKW-installatie wordt ontworpen op vollast condities maar wordt hoofdzakelijk 
gebruikt in deellast waarbij het afgenomen vermogen minder is en waarbij het 
energiegebruik ook minder moet worden. Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht 
te hebben in het deellast gedrag van de onderdelen van de GKW-installatie. 
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Het belang van informatie over het energiegebruik in deellast wordt sinds enige 
tijd onderkend bij KM’s. Naast de EER (Energy Efficiency Ratio of C.O.P.) onder 
vollast condities wordt er ook een meer representatieve waarde verstrekt. De 
European Seasonal Energy Efficiency Ratio (ESEER) geeft aan hoe de KM ener-
getisch gewogen functioneert bij een dalende buitenconditie en koudevraag [2]. 

Met betrekking tot de hydraulische schakeling geeft [1] de bekende kennis over 
het deellast gedrag van gebruikers. Ook voor de warmtewisselaars of 
koelbatterijen zijn, net als voor de KM, de vollast conditie goed gedefinieerd voor 
de primaire (water) zijde en de secundaire (lucht) zijde. Echter, over het deellast 
gedrag bij een debietregeling (tweeweg) is minder bekend waarbij de invloed van 
de warmteweerstand van water-op-buis op de totale warmteweerstand onder-
belicht blijft. Omdat veel warmtewisselaars worden geregeld door middel van een 
tweewegklep, is het relevant dat de waterzijdige eigenschappen van deze 
combinatie van wisselaar en hydraulische schakeling beter bekend zijn. 
 
Voor een maximale besparing op het transportdebiet is het van belang dat het 
waterzijdig temperatuurverschil maximaal stijgt bij een afnemende vermogens-
vraag (deellast). Het tweede voordeel is dat hierdoor de KM in vollast kan 
functioneren [3]. 
 

 
Figuur 1: Favorable, constant en Unfavorable 

waterzijdig temperatuurverschil [3] 
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Figuur 2: Typisch vermogensverloop KM bij een 

dalende luchtintrede temperatuur van de 
condensor 

 
De mogelijke waterzijdig temperatuurverschillen aan de gebruikers kant zijn 
uitgezet in figuur 1 en zijn gebaseerd op meetwaarden van drie GWK installaties 
in verschillende klimaatgebieden in de U.S.A. [3]. Het bijbehorend hydraulisch 
schema is niet bekend. Het betreft hier het Favorable, Constant en Unfavorable 
waterzijdig temperatuurverschil. 

Het Unfavorable verloop geeft een dalend temperatuurverschil bij een dalende 
vermogensvraag die niet wenselijk is. Hierdoor daalt het massadebiet en het 
energiegebruik van de circulatiepompen in deellast weinig [3]. 



Inleiding   

   3 

Bij het Constant verloop blijft het temperatuurverschil gelijk bij een kleinere 
vermogensvraag waardoor het debiet daalt ten opzichte van het Unfavorable 
verloop en wordt het energiegebruik van de circulatiepompen verlaagd. 

Het Favorable ten slotte verloop zorgt voor een dalend debiet, een stijgend 
temperatuurverschil en zorgt ervoor dat KM in vollast functioneert. Dit principe is 
in figuur 2 weergegeven voor een luchtgekoelde KM waarbij het stijgend 
vermogen is aangegeven bij een dalende intredetemperatuur van de condensor. 
De stijging van het waterzijdig temperatuurverschil komt nu overeen met de 
stijging van het vermogen van de KM. 
 
Echter, er is weinig bekend over het actief verhogen van de waterzijdig 
temperatuurverschillen in de ontwerpfase en daarom is het noodzakelijk dat er 
meer kennis wordt verkregen over het deellast gedrag van de combinatie warmte-
wisselaar en de gebruikers modulen van de hydraulische schakeling. Er is beperkt 
onderzoek gedaan naar de waterzijdig temperatuurverschillen van warmte-
wisselaars en hoe deze in de ontwerpfase positief beïnvloed kan worden. 

In [4] wordt een Optimal Chiller Load (OCL) vastgesteld zonder de invloed van 
de warmtewisselaar hierin te betrekken. Het betreft hier een optimalisatie van de 
regeltechniek waarbij de werktuigkundige randvoorwaarden niet zijn betrokken of 
buiten het onderzoeksgebied vallen. 

In onder andere [5] wordt uitgegaan van een volledig turbulente stroming binnen 
de pijpen waarbij het luchtzijdige effect op de warmtewisselaar bij variërende 
luchthoeveelheden wordt onderzocht. De waterzijdige effecten worden hierdoor 
geminimaliseerd. Deze onderzoeken zijn dus vooral toepasbaar bij luchtzijdige 
regelingen met een turbulente waterstroming. 

In [6] is vanuit het oogpunt van commissioning van warmtewisselaar onderzoek 
gedaan waarbij onder andere de waterzijdige resultaten van zes modelvormen 
zijn vergeleken met experimentele gegevens. De conclusie was dat het gebruik 
van het model afhankelijk is van het toepassingsgebied omdat de lucht- en 

waterzijdige resultaten aanzienlijk 
kunnen verschillen. 

In [7] wordt een grafiek weer-
gegeven met de prestaties van de 
koelbatterij op basis van de data van 
de leverancier (figuur 3). De 
genoemde data zijn uitsluitend 
gebaseerd op de vollast intrede-
conditie waarbij vermogens beneden 
60% vermogen niet zijn weergegeven 
en zijn de waterzijdige temperaturen 
en de toegepaste hydraulische 
schakeling niet zijn vermeld. 

In [8] wordt een vereenvoudigd 
model besproken om de prestaties 
van een warmtewisselaar onder niet-

ontwerpcondities te bepalen. Het model is gebaseerd op het nominale 

 
Figuur 3: Deellastprestaties van een warmtewisselaar 

voor koeling in een luchtbehandelingskast [7] 
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ontwerppunt (vollast) waarbij een turbulente stroming wordt verondersteld en het 
waterzijdige debiet tot 35% van de maximale waarde wordt gereduceerd. 

In [9] worden 25 “best practices” gegeven om het waterzijdig temperatuur-
verschil te verhogen. Hierbij wordt de aanbeveling gegeven om de koelbatterij te 
selecteren op een 25% groter waterzijdig temperatuurverschil en een 1,5K hoger 
waterintredetemperatuur dan de ontwerp aanvoertemperatuur van de KM wat 
resulteert in een overdimensionering (UA-factor) van ongeveer 20%. Het 
document geeft geen informatie over de herkomst van de aanbevelingen, geeft 
niet meer inzicht in het waterzijdig gedrag en is gebaseerd op KM’s met een lage 
aanvoerwatertemperatuur. 

In [10] wordt onderzoek gedaan naar de ontvochtigingscapaciteit van een over-
gedimensioneerde (200%) warmtewisselaar in een vochtige omgeving. Het 
resultaat is dat de ontvochtigingsprestaties aanzienlijk verbeteren door de 
warmtewisselaar te splitsen (2x100%) en één of beide warmtewisselaars actief te 
voeden met gekoeld water. De resultaten van de waterzijdige effecten worden wel 
vermeld maar niet besproken. 

In [11] wordt een methode beschreven waarbij een hoge waterzijdige 
temperatuurverschillen worden gerealiseerd door een andere aansluitwijze op het 
centraal distributienet. Doordat gelijktijdig met de realisatie van de aansluitwijze 
de driewegkleppen zijn vervangen door tweewegkleppen, de warmtewisselaar niet 
wordt behandeld en hydraulische schema van de gebruiker onbekend is, is het 
niet mogelijk om de deelresultaten van de maatregel afzonderlijk weer te geven. 
 
Voor een maximale besparing op het transportdebiet is het van belang dat het 
waterzijdig temperatuurverschil maximaal stijgt bij een afnemende vermogens-
vraag (deellast) en een daling is dus ongewenst. Een verzamelnaam van 
verstoringen van de waterzijdige temperatuurverschillen die in de meeste GKW-
installaties met het constant/variabel debiet systeem (figuur 51) voorkomen is de 
zogenaamde Laag Temperatuur Kwaal. De definitie van de Laag Temperatuur 
Kwaal (Low �T-syndrome) is: ”A condition whereby a low chilled water return 
temperature (CHR) causes an excessive amount of chilled water to circulate to 
meet system cooling loads and chillers receiving the low temperature CHR cannot 
be loaded to their design capacity” [12]. Dit verschijnsel is in Nederlandse open 
literatuur en handboeken niet terug te vinden en in de open literatuur zijn er 
diverse artikelen beschreven die de oorzaken beschrijven en mogelijke 
oplossingen aandragen. Oorzaken worden gevonden in het ontwerp, de 
componenten, de instellingen, het gebruik en onderhoud van de installatie 
[2][3][12][13][14][15][16][17] 
 
Het eerste ongewenste effect is dat indien KM’’s “cannot be loaded to their design 
capacity”, deze functioneren in deellast. KM’s functioneren in deellast met een 
laag COP waardoor het energiegebruik stijgt [19]. 
Voorbeeld: 
Twee KM’s zijn ontworpen op een waterzijdig temperatuurverschil van 6K met elk 
een koelvermogen van 100kW. In de praktijk wordt door een verstoring in plaats 
van 6K een temperatuurverschil van 3K gerealiseerd bij een totaal afgenomen 
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vermogen van 100kW. Bij een constant/variabel debiet systeem (figuur 51) heeft 
elke KM een vast debiet met een constante uittredetemperatuur en kan maximaal 
50kW leveren. Beide KM’s functioneren nu in de energetisch ongunstige deellast 
conditie waarbij ook een extra pomp energie verbruikt. Gewenst is dat één KM 
100kW levert met een temperatuurverschil van 6K. In gevallen treedt er econo-
mische schade op door het plaatsen van een extra KM [20]. Bij de toepassing van 
het variabel debiet systeem (figuur 52) kan één KM in vollast functioneren bij een 
verhoogd debiet [19]. De KM werkt nu op maximale capaciteit bij gestegen debiet 
en een gedaald waterzijdige temperatuurverschil. Hierdoor wordt deze niet-duur-
zame techniek efficiënter toegepast. Merk op dat dit geen oplossing is voor “an 
excessive amount of chilled water”. 

Het tweede ongewenste effect is dat “an excessive amount of chilled water” 
betekent dat de benodigde transportenergie (figuur 51, CP2) onnodig groot is. 
Immers, er wordt veel meer water getransporteerd dan noodzakelijk is en de 
benodigde opvoerhoogte als gevolg van de stijgende leidingweerstand stijgt. 
Volgens de modelregels van de waaierpomp stijgt het debiet evenredig, de 
opvoerhoogte kwadratisch en het vermogen tot de derde macht met het toerental 
[21]. Dit betekent dat een stijging van 10% van het debiet resulteert in een 
vermogenstoename van 33%. Dit heeft geleid tot economische schade door het 
monteren van een extra leiding parallel aan de al aanwezige leiding [20]. 

Het derde ongewenste effect is dat “the low temperature CHR” betekent dat de 
inzet van duurzame technieken verminderd. Indien het temperatuurverschil tussen 
bronnen en retourwater laag is, kan er minder energie worden overgedragen en 
dit vermindert de inzet van duurzame technieken. 

Het vierde ongewenste effect is dat de toepassing van vrije koeling wordt 
verstoord. Hierbij wordt het warme retourwater afkomstig van de gebruikers 
voorgekoeld met buitenlucht. Een daling van de gemiddelde retourtemperatuur 
van 15ºC naar 14ºC betekent dat er 443 uur minder vrije koeling toegepast kan 
worden bij het referentiejaar 1964/1965 bij 24uurs bedrijf [22]. Als gevolg, niet-
duurzame technieken, hier de KM, moeten de vraag complementeren wat 
resulteert in een stijging van energiegebruik. 

Het vijfde ongewenste effect ten slotte is dat door het lage temperatuurverschil 
over de warmtewisselaar in de luchtbehandelingskast de gemiddelde oppervlakte-
temperatuur lager wordt. Om de gewenste uittredetemperatuur te realiseren blijft 
het voelbare deel gelijk maar stijgt het latente deel. Deze extra ontvochtiging 
resulteert in een extra koelvraag en een stijging van het energiegebruik. 
 
Bij de toepassing van duurzame technieken is een dalend waterzijdig 
temperatuurverschil in deellast niet gewenst. Bij de toepassing van duurzame 
technieken wordt in Nederland veel gebruik gemaakt van de warmte- en koude 
opslag (WKO). Hierbij wordt in de winter de “warmte” onttrokken, gebruikt voor de 
warmteopwekking en de “koude” in de bodem geïnjecteerd in de “koude bron” 
(figuur 4). In de zomer wordt vervolgens de geladen “koude” onttrokken aan de 
bodem, gebruikt voor koeling en ten slotte als “warmte” in de bodem geïnjecteerd 
in de “warme bron” (figuur 5). Het systeem is gebaseerd op accumulatie van 
energie waarbij deze onder andere wordt bepaald door het temperatuurverschil 
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tussen de injectietemperatuur en de ontrekkingstemperatuur. Hierbij dienen de 
injectietemperaturen in deellast te voldoen aan het ontwerpniveau [23] en is een  

hoog gemiddeld waterzijdig 
temperatuurverschil van groot 
belang voor het optimaal 
benutten van de thermische 
opslagcapaciteit in de bodem 
[24]. Oorzaken die een verlaging 
van de injectietemperatuur in de 
koude bron veroorzaken zijn niet 
gewenst en moeten bekend zijn 
zodat tijdens het ontwerp 
maatregelen genomen kunnen 
worden. 
 
Bij een WKO-installatie wordt de 
arbeid geleverd aan de pompen 
waarmee een groot gedeelte van 
de jaarlijkse koelbehoefte wordt 
geleverd. Een actieve verhoging 
van het waterzijdig temperatuur-
verschil van de gebruiker in deel-
last resulteert in een daling van 
het debiet en de transportenergie 

en daarnaast een verhoging van het opslagrendement van de installatie. 
 
De combinatie van warmtewisselaar en hydraulische schakeling heeft direct 
invloed de waterzijdige temperatuurverschillen onder deellast. Nieuwe inzichten 
over het deellast gedrag worden gebruikt om bij toepassing van KM’s de 
transportenergie te optimaliseren en de KM’s in vollast te laten functioneren. Bij 
WKO-installaties wordt het gebruikt om de transportenergie te minimaliseren, de 
bronnen beter te laden en economischer te ontwerpen. Hiervoor is inzicht 
noodzakelijk hoe de waterzijdig temperatuurverschillen van de warmtewisselaar in 
deellast verhoogd kunnen worden. 
 
Daarbij moeten oorzaken van het Laag Temperatuur Kwaal met betrekking tot de 
warmtewisselaar worden benoemd zodat dit voorkomen kan worden. Met deze 
aanvullende kennis worden de aanwezige componenten van de hydraulische 
schakeling op een nieuwe en onderbouwde wijze met elkaar verbonden. Het 
resultaat is dat niet-duurzame en duurzame technieken energetisch efficiënter 
worden toegepast, de opslagcapaciteit van een WKO-installatie beter wordt benut 
en biedt het de mogelijkheid om WKO-installaties economisch gunstiger te 
ontwerpen. 
 

 
Figuur 4: WKO (Doublet systeem) in winterbedrijf: koude 

injecteren [24] 

 
Figuur 5: WKO (Doublet systeem) in zomerbedrijf: koude 

ontrekken [24] 
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In dit verslag wordt de volgende hoofdvraag beantwoord: 
• Op welke wijze speelt de selectie van de warmtewisselaar in vollast een 

rol in het waterzijdig temperatuurverschil in deellast en op welke wijze 
kun je deze positief beïnvloeden door een betere koppeling tussen 
opwekker en warmtewisselaar 

 
Voor de beantwoording van deze hoofdvraag worden de volgende onderzoeks-
vragen gesteld: 
• Hoe kunnen de waterzijdige prestaties van een koelbatterij inzichtelijk 

worden gemaakt? 
Doelstelling Realisatie Resultaat 
Het verkrijgen van inzicht 
in de algemene water-
zijdige prestaties van de 
combinatie warmte-
wisselaar / gebruikers-
module waarbij met water 
de lucht wordt gekoeld. 

Met een model van een 
warmtewisselaar worden 
de prestaties berekenend 
en grafisch gepresenteerd 
in een achtergrond die 
eenvoudig te gebruiken is 
door een breed veld van 
gebruikers. 

Het resultaat is dat de 
gebruiker de prestaties 
van de combinatie van 
warmtewisselaar en 
gebruiksmodule in vol- en 
deellast beter kan 
beoordelen en gerichte 
keuzes kan maken. 

 
• Wat zijn de specifieke waterzijdige prestaties voor de Nederlandse 

situatie? 
Doelstelling Realisatie Resultaat 
Het verkrijgen van inzicht 
in de waterzijdige 
temperatuurverschillen in 
het Nederlands klimaat 
van de combinatie 
warmtewisselaar / 
gebruikersmodule waarbij 
met water de lucht wordt 
gekoeld. 

Voor een aantal typische 
selectiecriteria worden met 
het model een klimaatjaar 
in Nederland door-
gerekend en weergegeven 
in een aantal kengetallen 
voor de toepassing van 
een KM en WKO-
installatie voor twee 
gebruikers modulen. 

Door nieuw inzicht in het 
deellast gedrag van de 
combinatie warmte-
wisselaar / gebruikers-
module op basis van de 
selectietemperaturen 
wordt transportenergie 
verlaagd, de opslag-
capaciteit van een WKO-
installatie optimaal benut 
en biedt het een handvat 
om deze installaties 
economischer gunstiger te 
ontwerpen. 

 
• Hoe kun je de Laag Temperatuur Kwaal detecteren? 

Doelstelling Realisatie Resultaat 
Gezocht wordt naar 
kwantificering van de Laag 
Temperatuur Kwaal voor 
de warmtewisselaar 
waardoor deze kwaal 
detecteerbaar wordt. 

Uit de literatuur bekende 
oorzaken worden met het 
model berekend en 
vergeleken met de 
uitkomsten zonder dit 
verschijnsel. 

De kwaal is vast te stellen 
waarmee een gereed-
schap voorhanden is en 
het detecteerbaar wordt 
waardoor het energie-
gebruik verminderd kan 
worden. 
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Koeling voor het conditioneren van buitenlucht is dominant in veel GKW-
installaties. In hoofdstuk 2 wordt daarom een bestaand model beschreven van de 
luchtkoeler. Dit model benadert het werkelijk gedrag van volledig droge, volledig 
natte en gedeeltelijk natte koeling. In dit rapport is dit model verbeterd en 
afgerond met een modelvalidatie. 

In hoofdstuk 3 wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. De waterzijdige 
prestaties van warmtewisselaars worden weergegeven in een herkenbare 
achtergrond. Daarnaast wordt een variant doorgerekend met een waterzijdige 
maximaal begrenzing waarmee het belang van deze presentatievorm gegeven 
wordt. 

In hoofdstuk 4 wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord. De waterzijdige 
prestaties van de warmtewisselaars gecombineerd met gebruikersmodulen wordt 
specifiek weergegeven voor het Nederlandse klimaat. Dit wordt uitgevoerd voor 
een aantal combinaties van verschillende temperatuurtrajecten en hydraulische 
modulen. 

In hoofdstuk 5 wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord. De definitie van 
de Laag Temperatuur Kwaal wordt gekwantificeerd. Hiermee is het mogelijk om 
de kwaal te detecteren. Uit deze definitie en de eerdere resultaten uit hoofdstuk 4 
worden een aantal genoemde oorzaken van de Laag Temperatuur Kwaal kritisch 
beschouwd. 

Uit de resultaten van de onderzoeksvragen worden in hoofdstuk 6 conclusies 
getrokken en worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan om de energie 
efficiency van een GKW-installatie aan de hand van de prestaties van de 
warmtewisselaar te verbeteren. 
 
 
 



Model warmtewisselaar   

   9 

2 Model warmtewisselaar 

In dit hoofdstuk wordt het model van de warmtewisselaar omschreven zoals deze 
wordt gebruikt in dit onderzoek waarmee de lucht wordt gekoeld met water. Eerst 
wordt in paragraaf 2.1 een korte introductie gegeven van warmtewisselaars zoals 
deze worden gebruikt in HVAC installaties. Vervolgens wordt in 2.2 het model, 
gebaseerd op het werk van Elmahdy en Mitalas, beschreven waarbij een onder-
scheid wordt gemaakt tussen droge, natte en gedeeltelijk natte koeling. Ten slotte 
wordt in paragraaf 2.3 door middel van een modelvalidatie aangetoond dat de 
berekende resultaten voldoende accuraat zijn om hieruit conclusies te trekken. De 
presentatie van de resultaten wordt in paragraaf 2.4 toegelicht. 
 
2.1 Introductie water/lucht warmtewisselaar 

Voor de overdracht van energie tussen twee media wordt vaak gebruik gemaakt 
van een warmtewisselaar. In dit onderzoek wordt de toepassing van een water/-
lucht warmtewisselaar voor koeling van lucht in een luchtbehandelingskast onder-
zocht. In dat geval is het water kouder dan de lucht. Deze koeling wordt verdeeld 
in voelbare en latente koeling. Het voelbare deel is de verandering van de 
temperatuur en het latente deel is de verandering van het absolute vochtgehalte. 
Dit laatste treedt op indien een deel van de oppervlaktetemperatuur tot onder het 
dauwpuntstemperatuur van de lucht daalt. De som van beide is de totale koeling. 
 
De genoemde warmtewisselaars in luchtbehandelingskasten zijn opgebouwd uit 

watervoerende lei-
dingen die voorzien 
zijn van vinnen om 
het warmteover-
dragend oppervlak 
te vergroten. De 
vinnen worden om 
de buizen geplaatst 
in de luchtstroming 
in het geval dat de 
externe warmte-

overdrachtscoëffi-
ciënt, zonder vin-
nen, veel lager is 
dan de interne 
warmteoverdrachts-
coëfficiënt [25]. Een 
doorsnede van een 

typische warmtewisselaar in de HVAC is weergegeven in figuur 6 [8]. 
 

 
Figuur 6: doorsnede van een warmtewisselaar [8] 
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Het gekoeld water treedt de warmtewisselaar binnen en wordt via de verticale ver-
deelbuis verdeeld over de circuits. In de figuur zijn er vijf circuits boven elkaar 
weergegeven. Vervolgens stroomt het water haaks op de luchtrichting van de ver-
deelbuis af (1e rij), keert om in de bocht (U- bent) en stroomt weer richting van de 
verdeelbuis (2e rij). Na het transport door de 3e en 4e buis stroomt het verwarmde 
water in de verzamelbuis en verlaat het de warmtewisselaar. In de warmtewisse-
laar van figuur 6 zijn vier rijen achter elkaar weergegeven. De stromingsrichting 
dient praktisch van “onder” naar “boven” te zijn in verband met het voorkomen van 
luchtophoping in de warmtewisselaar en om volledig aftappen mogelijk te maken. 
Ten slotte verlaat het gekoeld water warmer de warmtewisselaar. 
 
De warme, vochtige lucht treedt de warmtewisselaar binnen met een typische 
ontwerpsnelheid van 2-2,5m/s [26]. In de afbeelding bevinden de rijen zich op 
dezelfde hoogte (in-lined arrangement). Vaak worden warmtewisselaars 
gefabriceerd met de rijen op ongelijke hoogte (staggered arrangement). Hierdoor 
stijgt de warmteoverdrachtscoëfficiënt bij turbulente luchtstroming. Op de buizen 
bevinden zich vinnen naast elkaar met als doel om het luchtzijdig 
warmteoverdragend oppervlak te vergroten. De vinnen van figuur 6 zijn 
zogenaamde continu vinnen en worden gemaakt uit één plaat en vertonen vaak 
een zigzag patroon. Hierdoor treden er meer wervelingen op en stijgt de warmte-
overdrachtscoëfficiënt. Het aantal vinnen wordt uitgedrukt in het aantal vinnen per 
meter. De gekoelde en eventueel ontvochtigde lucht verlaat de warmtewisselaar. 
 

2.2 Model warmtewisselaar water/lucht 

In de modelvorming wordt hier onderscheid gemaakt tussen droge, natte en 
gedeeltelijk natte koeling. Bij droge koeling is de gehele oppervlaktetemperatuur 
van de warmtewisselaar hoger (paragraaf 2.2.2.) en bij natte koeling is deze 
temperatuur lager dan de dauwpuntstemperatuur van de lucht en treedt er 
condensatie op (paragraaf 2.2.3). Indien niet aan beide voorwaarden wordt 
voldaan is er sprake van gedeeltelijk natte koeling (paragraaf 2.2.4). Het eerste 
onderdeel is een inleiding over diverse modellen van warmtewisselaars. 
 
2.2.1 Inleiding modellen warmtewisselaars 

De prestaties van warmtewisselaars voor koeling worden gerealiseerd door de 
overdrachtseigenschappen met betrekking tot warmte en vocht en hebben direct 
invloed op de prestaties van het HVAC- systeem [27]. Daarom is het van belang 
om enerzijds een accurate model te hebben die in staat is om de prestaties van 
een warmtewisselaar voor koeling goed weer te geven in vol- en deellast. 
Anderzijds is het van belang om een relatief eenvoudig model ter beschikking te 
hebben waarmee het koelvermogen voldoende nauwkeurig wordt beschreven. De 
statische modellen van warmtewisselaars voor koeling kunnen verdeeld worden in 
empirische en theoretische modellen [27]. 
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De empirische modellen zijn eenvoudig en vragen weinig informatie met 
betrekking de constructie van de warmtewisselaar. Hierdoor is de rekensnelheid 
hoog. Aan de hand van een algemene vergelijking en gegevens uit de catalogus 
worden de constanten bepaald. 
 

Een eerste empirisch model berekent op basis van de massastromen van de 
lucht en het water, de intredende condities van de lucht en het gekoeld water en 
ten slotte het totaal vermogen. De warmtewisselaar wordt weergegeven op basis 
van drie empirische parameters gebaseerd op zestien datapunten [7]. 

Een vereenvoudiging is om uit te gaan van een enkel punt op basis van 
selectiesoftware of gedefinieerde waarde uit de catalogus. De nauwkeurigheid 
van selectiesoftware ligt in orde van grootte ±2,5% voor droge koeling en ±5% 
voor natte koeling [28]. Het is echter niet mogelijk om een regel te geven welke 
conditie uit de catalogus als referentieconditie de beste resultaten geeft bij 
afwijkende condities wat onder andere veroorzaakt wordt door valkuilen in cata-
logussen [29]. Drie valkuilen zijn dat (I) er meestal maar één gedefinieerde 
waarde met volledig natte koeling is gegeven, (II) het luchtdebiet is gedefinieerd 
als een volumedebiet onder gedefinieerde referentiecondities en (III) correctie-
factoren voor bijvoorbeeld glycol mengsels worden gegeven [30]. 

Een tweede empirisch model maakt gebruik van de warmteoverdrachts-
coëfficiënt [8]. Hierbij wordt de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt gescheiden in 
een waterzijdig en luchtzijdig deel voor één referentieconditie. Op basis van een 
variatie in het debiet van lucht en water wordt voor een afwijkende conditie de 
gegevens berekend. De gemiddelde afwijking bedraagt 5% en wordt door de 
auteur verklaard door de aanname dat wordt gerekend met een volledig natte of 
droge warmtewisselaar. 
 
De theoretische modellen zijn complex en gedetailleerd en zijn gebaseerd op 
fundamentele transportmechanismen met betrekking tot warmte en vocht. 
Dergelijke modellen vereisen informatie met betrekking tot de constructie van een 
warmtewisselaar en zijn vaak niet zondermeer beschikbaar of worden niet 
beschikbaar gesteld door fabrikanten [29]. De hoeveelheid variabelen en keuze-
mogelijkheden hierin zijn voor gebruikers lastig te kiezen en het wordt daarom 
geadviseerd het aantal keuzes te minimaliseren [29]. Modellen gebaseerd op het 
werk uit [31] hebben 18 parameters die het karakter van de warmtewisselaar 
beschrijven [32][33]. Naast de genoemde eigenschappen zijn de invoerpara-
meters lastig te bepalen doordat niet directe maar indirecte, berekende waarden 
ingevoerd worden. Warmtewisselaar voor GKW-installatie met ontvochtiging zijn 
gebaseerd op twee uitgangspunten. De eerste is de bypass factor en wordt niet 
verder toegelicht. De tweede is de enthalpie NTU methode [34]. Deze heeft als 
kenmerken een goede nauwkeurigheid en de overeenkomst met de droge 
koelerberekening [34]. 
 
De theoretisch modellen worden geformuleerd aan de hand van de afzonderlijke 
warmteweerstanden aan de binnenzijde (waterzijdig) en aan de buitenzijde 
(luchtzijdig) van de warmtewisselaar en de warmteweerstanden van de buis en 



Model warmtewisselaar   

   12 

eventuele vervuiling. Voor de waterzijdige warmteoverdrachtscoëfficiënt voor 
turbulente stroming wordt gebruikt gemaakt van de Gnielinski vergelijking [5][35]. 
Voor de luchtzijdige warmteoverdrachtscoëfficiënt bestaan er veel specifieke 
correlaties die gebaseerd worden op meetresultaten van een testopstelling 
[35][36][37]. In [37] wordt een correlatie gegeven om de luchtzijdige warmteover-
drachtscoëfficiënt voor droge koeling te bepalen. Met behulp van [38] kan de 
droge warmteoverdrachtscoëfficiënt worden omgerekend naar de warmteover-
drachtscoëfficiënt onder natte omstandigheden. Hierbij wordt een lineair verband 
verondersteld tussen de temperatuur en de enthalpie waarbij de water-
temperaturen worden vervangen door fictieve enthalpie-waarden op de 
verzadigingslijn. Threlkeld’s methode [38] wordt erkend als de basisreferentie met 
betrekking tot deze methode [34]. De warmteweerstand van de buis zelf is gering 
[38] en wordt daarom vereenvoudigd [8] of meegenomen [5][39]. Het voordeel van 
een de theoretisch modellen is dat er meer inzicht wordt verkregen in de invloed 
van de afzonderlijke variabelen en het droog/nat gedrag. Het nadeel is de 
gevraagde rekentijd.  
 
Voor het huidig onderzoek naar het effect van de warmtewisselaar op de pres-
taties van het HVAC systeem is het noodzakelijk dat de waterzijdige eigenschap-
pen van de warmtewisselaar goed in beeld worden gebracht. Een empirisch 
model is hier niet toe in staat omdat de waterzijdig warmteoverdrachtscoëfficiënt 
is gebaseerd op de ontwerpconditie met turbulente stroming en onvoldoende 
rekening houdt met een wijziging van de stromingsconditie. Het in deze 
rapportage gebruikte theoretisch model is gebaseerd op het werk van Elmahdy en 
Mitalas, “A simple model for cooling and dehumidifying coils for use in calculating 
energy” [31], en vindt haar basis in het werk van Threlkeld, “Thermal Environ-
mental Engineering” [38], en voldoet in basis aan deze eisen. Met dit model is het 
mogelijk om de invloed van de waterzijdige warmteweerstand ten gevolge van het 
variërend debiet goed weer te geven. De waterzijdige warmteweerstand bedraagt 
in vollast bij een droge koeler van orde grootte 15-25% en bij een natte koeler 20-
50% [38] van de totale warmteweerstand. Bij een dalend debiet wijzigt de 
turbulente stroming naar een overgangsstroming en uiteindelijk in een laminaire 
stroming. Bij een constant luchtdebiet stijgt nu de waterzijdige warmteweerstand 
en krijgt een steeds groter aandeel en het belang van een goede waterzijdige 
berekening is van groot belang. Daarom is het noodzakelijk om naast de 
turbulente stroming ook het overgangsgebied en de laminaire stroming inclusief 
de invloed van bochten (U-bents) mee te nemen. Na elke bocht treedt er een 
intredeverschijnsel op waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt wijzigt. 
Daarnaast is het model in staat om de scheiding tussen droog en nat weer te 
geven. Ten slotte dient het werk van Threlkeld [38] tot recente jaren als basis voor 
wetenschappelijke publicaties [8][28][29][32][33][40] waarmee de relevantie is 
aangetoond. Een extra voordeel is dat het model voorzien is van meetwaarden en 
bijbehorende fysieke afmetingen waardoor verificatie en validatie mogelijk is 
[31][37]. Het is het wenselijk dat het aantal parameters wordt gereduceerd 
waardoor de invoer vereenvoudigd wordt. 
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In paragraaf 2.2.2 wordt in hoofdlijnen het model beschreven voor de volledig 
droge warmtewisselaar. Hierna wordt in 2.2.3 het model aangepast voor de 
volledige natte warmtewisselaar waarbij het model van de droge warmtewisselaar 
wordt uitgebreid. Met behulp van beide modellen wordt in 2.2.4 beschreven hoe 
de scheiding nat-droog wordt vastgesteld en het vermogen wordt berekend. 
 

2.2.2 Model volledig droge warmtewisselaar 

De warmtewisselaar is schematisch weergegeven in figuur 7. Het gestippelde 
kader geeft de systeemgrens aan. De 
warmtewisselaar wordt beschouwd als één 
geheel (lumped model). Ter plaatse waar de 
energiestromen de systeemgrens passeren op 
L*=0 en L*=1 zijn de grootheden bekend of 
worden deze berekend. De lucht stroomt met 
een debiet ma [kg/s] en temperatuur Ta,in [ºC] 
de warmtewisselaar in. De energie wordt over-
gedragen aan het gekoeld water, dat met een 
temperatuur Tw,in [ºC] en debiet mw [kg/s] de 
wisselaar instroomt. Het vermogen Qdry [W] dat 
in warmtewisselaar wordt overgedragen zorgt 
voor opwarming van het water naar Tw,out [ºC] 
en afkoeling van de lucht naar Ta,out [ºC]. Er 
treedt geen condensatie op dus Fdry=1. Het 

vermogen Qdry wordt op basis van deze energiebalans, beschreven door de 
volgende drie vergelijkingen: 

( )outairinairairairdry TTcmQ ,,.. −=  (2.1) 
).(. ,, inwateroutwaterwaterwaterdry TTcmQ −=  (2.2) 

( )inwaterinairdry TTCQ ,,min .. −= ε  (2.3) 
Hierin zijn ca [J/kg.K] en cw [J/kg.K], de soortelijke warmte van lucht respectievelijk 
van water, 	�[-] het rendement van de warmtewisselaar en Cmin [W/K] de kleinste 
van beide capaciteitsstromen [W/K]. Met behulp van vergelijking (2.3) wordt het 
overgedragen vermogen Qdry direct berekend waaruit vervolgens met de verge-
lijkingen (2.1) en (2.2) de uittredende luchttemperatuur Ta,out [ºC] en uittredende 
watertemperatuur Tw,out [ºC] worden berekend. Vergelijking (2.3) is een weergave 
van de ��	effectiveness�- NTU methode [41]. Het rendement van de wisselaar 	 
mag benaderd worden door middel van tegenstroom onder voorwaarde dat het 
aantal rijen groter of gelijk is aan 4 [31].  
 
In het model van [31] zijn drie verbeteringen aangebracht. In de eerste plaats is 
de berekening warmteoverdrachtscoëfficiënt hw,i aan de binnenzijde van de buis 
verbeterd. Deze wordt berekend met de Gnielinski relatie [42] voor turbulente 
stroming: Rew
4000. Voor een laminaire stroming Rew�2300 wordt de warmte-
overdrachtscoëfficiënt berekend met behulp van het constante Nusselt-getal NuT 
voor een uniforme wandtemperatuur in een lange rechte buis. Echter, na elke 

 
Figuur 7: Energiebalans warmtewisselaar 

met droge koeling in tegenstroom 
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bocht treedt er een verschijnsel op dat vergelijkbaar is met het intredeverschijnsel 
en stijgt de warmteoverdrachtscoëfficiënt als functie van het Reynolds-getal 
[43][44]. De warmteoverdrachtscoëfficiënt wordt nu als volgt berekend: 

wwit

coil

D
W

x
Pr.Re.

*
,

=  (2.4) 

Hierin zijn x* [-] de dimensieloze lengte, Wcoil [m] de netto breedte van de 
warmtewisselaar c.q. de enkele lengte van de buis, Dt,i [m] de inwendige diameter 
van de buis, Rew [-] het Reynolds-getal van water, betrokken op inwendige 
diameter van de buis en Prw [-] het Prantle getal van water. Het Nusselt-getal 
Numed,T wordt als volgt berekend: 

3
1

3
3

133
, 7,0*.615,17.066,3 ��

�

�
��
�

�
�
�
��

�
� −++= xNu Tmed  (2.5) 

Hierin is Numed,T [-] het gemiddelde Nusselt getal voor de enkele lengte van de 
buis, geldig voor een uniforme wandtemperatuur. De keuze voor een uniforme 
wandtemperatuur en/of warmtestroom zijn beide niet volledig van toepassing 
maar de keuze voor de uniforme wandtemperatuur geeft goede resultaten [44]. 
Hieruit wordt ten slotte de warmteoverdrachtscoëfficiënt water-op-buis berekend: 

it

wTmed
iw D

Nu
h

,

,
,

. λ
=  (2.6) 

Hierin zijn hw,i [W/m².K] de interne warmteoverdrachtscoëfficiënt van water op 
buis, en �w [W/m.K] de warmtegeleidingscoëfficiënt van water. Voor waarden van 
2300<Rew<4000 wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt lineair geïnterpoleerd 
tussen beide grenswaarden [32]. Een typisch verloop is weergegeven in figuur 8. 
De datapunten zijn afkomstig van de warmtewisselaar uit paragraaf 4.1.1. 

 
Figuur 8: Interne warmteoverdrachtscoëfficiënt hw,i [W/m².K] in een wisselaar voor de laminaire, overgangs- en 

turbulente stroming met het intredeverschijnsel ten gevolge van de bochten in de warmtewisselaar 
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In de tweede plaats wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt ha,dry aan de hand 
van de Colburn getal J [-] op basis van de gegeven fysische afmetingen van de 
warmtewisselaar en de stromingstoestand van de lucht [37]. Echter, in de 
originele publicatie is één term van de vergelijking weggevallen [45] (zie: Bijlage 
B: Toelichting Elmahdy zetfout). Dit is in deze rapportage gecorrigeerd. 

In de derde plaats is ten opzichte van het model in [31] de LMTD methode 
vervangen door de NTU- methode waardoor deze robuuster is geworden. Bij de 
LMTD methode is het mogelijk om door (bijna) 0 te delen. 
 
Het model is opgezet in MATLAB© om aan de hand van de fysieke gegevens van 
de warmtewisselaar in combinatie met de water en luchtgegevens, de warmte-
overdracht te berekenen. Voor het berekenen van de warmtewisselaar is het 
wenselijk dat aantal invoerparameters wordt geminimaliseerd. De wisselaars 
worden vaak gemaakt van koperen buizen en aluminium vinnen. Daarom worden 
deze materiaaleigenschappen constant genomen. De warmteoverdrachts-
coëfficiënt stijgt met circa 10% indien de vinnen ook van koper worden gemaakt 
[38]. De invoergegevens van de wisselaar worden gewijzigd van berekende 
(deel)oppervlakken naar eenvoudig meetbare fysieke afmetingen van de 
wisselaar en één invoerparameter wordt nu binnen de code berekend. Door ten 
slotte uit te gaan van continu vinnen wordt het aantal invoerparameters 
gereduceerd van 18 [32] naar 10. 
 

 
Figuur 9: Overzicht van de INPUT, de in te voeren COIL PROPERTIES en de OUTPUT van het model 

 
De black box modelweergave is weergegeven in figuur 9. De invoer van de water- 
en luchteigenschappen is weergegeven onder de INPUT. De gegevens voor het 
bepalen van de fysieke afmetingen van de warmtewisselaar zijn weergegeven 
onder de INPUT COIL PROPERTIES. Ten slotte is bij OUTPUT weergegeven wat 
de resultaten zijn van het model. 
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Diverse fysische eigenschappen van water en lucht zijn afhankelijk van de 
temperatuur. De fysieke eigenschappen van water zijn bij de geringe temperatuur-
verschillen constant aan te nemen. De uittredetemperatuur Ta,out wordt binnen 
grenzen constant verondersteld en de soortelijke massa �a [kg/m³] van lucht wordt 
constant gehouden. De berekende waarden uit de meetresultaten [37] geven een 
geringe spreiding in het berekende resultaat. 

De invoerparameters voor 
de warmtewisselaar zijn 
gegeven in Bijlage C: tabel 
6 en zijn gebaseerd op 
[31][37].Voor droge koeling 
zijn met de fysische 
afmetingen van de warmte-
wisselaar uit tabel 6 en de 
water- en luchtzijdige -
condities uit Bijlage C: tabel 
7 een vereenvoudigd 
temperatuurprofiel weer-
gegeven in figuur 10. De 
waarden op de punten Coil 
length L*=0 en L*=1 zijn 
bekend of worden berekend 
(figuur 7). In de figuur zijn 
weergegeven de lucht-

temperatuur (blauwe lijn), de oppervlaktetemperatuur van de warmtewisselaar 
(groene lijn), de watertemperatuur (rode lijn) en de dauwpuntstemperatuur van de 
lucht (lichtblauwe lijn). 
 
2.2.3 Model volledig natte warmtewisselaar 

Het model van de natte warmtewisselaar is in vergelijking met de droge warmte-
wisselaar complexer. Deze complexiteit 
wordt veroorzaakt doordat er naast voel-
bare ook latente koeling optreedt. Daarom 
wordt de �-NTU- methode aangepast door 
niet uit te gaan van de Logarithmic Mean 
Temperature Difference (LMTD) maar van 
de Logarithmic Mean Enthalpy Difference 
(LMED) [38]. De energiebalans is 
weergegeven in figuur 11. Er treedt op de 
gehele warmtewisselaar condensatie op 
dus Fwet=1. Hierdoor daalt het vocht-
gehalte X [gr/kg] in de lucht. De invloed 
van het afvoeren van condenswater 
mcondens op de massa- en energiebalans 
wordt verwaarloosd. Voor lucht wordt op 

 
Figuur 10: Temperatuurprofiel warmtewisselaar met droge koeling 

 

 
Figuur 11: Energiebalans warmtewisselaar met 

natte koeling in tegenstroom 
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basis van de droge boltemperatuur Ta,in en het relatieve vocht RHin [%] de 
enthalpie ha,in [J/kg] berekend. De watertemperatuur wordt vervangen door een 
fictieve enthalpie van verzadigde lucht met de watertemperatuur. Hierbij wordt 
verondersteld dat er over een klein temperatuurverschil een lineair verband 
bestaat tussen de enthalpie van de verzadigde lucht en de watertemperatuur [38]: 

ww Tbah .+=  (2.7) 
De waarde van b wordt berekend met (2.8) [38]. Hiervoor zijn de uittredende 
temperatuur Tw,out en de fictieve enthalpie van water hw,out noodzakelijk. Omdat de 
wateruittredetemperatuur (uitvoer) ook wordt gebruikt voor het berekenen van de 
constante b (invoer), wordt deze waarde door middel van iteratie berekend . 

outwoutw

inwoutw

TT

hh
b

,,

,,

−
−

=  (2.8) 

Het resultaat is het totaal vermogen Qtot [W]. Uit de eigenschappen van de 
warmtewisselaar en de stromingseigenschappen wordt de luchtuittrede-
temperatuur Ta,out en de voelbare koeling Qsens [W] berekend [40]. Ten slotte wordt 
uit de enthalpie ha,out [J/kg] en de temperatuur Ta,out het uittredend absolute vocht 
Xa,out [gr/kg] gehalte berekend. 

Voor natte koeling met de 
warmtewisselaar uit tabel 6 
en de water- en luchtzijdige 
condities uit Bijlage C: tabel 
8 wordt het temperatuur-
profiel weergegeven in 
figuur 12. Het dauwpunt 
van de binnenkomende 
lucht (lichtblauwe lijn) ligt 
hoger dan de oppervlakte-
temperatuur van de gehele 
warmtewisselaar (groene 
lijn). In situaties waarin de 
dauwpuntstemperatuur de 
lijn van de oppervlakte-
temperatuur snijdt, is er 
sprake van een gedeeltelijk 
natte warmtewisselaar. 

 
2.2.4 Model gedeeltelijk natte warmtewisselaar 

In de voorgaande paragrafen zijn de modellen beschreven van de volledig droge 
en volledig natte koeling. Echter, het is mogelijk dat het uitwendig oppervlak van 
de warmtewisselaar gedeeltelijk nat is. Dit natte gedeelte wordt Fwet genoemd en 
het droge gedeelte is dan (1-Fwet)=Fdry. Welk gedeelte nat is wordt bepaald door 
het punt waar het dauwpunt Tdew [ºC] van de lucht gelijk is aan de oppervlakte-
temperatuur van de natte warmtewisselaar Tsurf,wet [ºC] en wordt via iteratie 

 
Figuur 12: Temperatuur/enthalpie profiel warmtewisselaar met volledig 

natte koeling 
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bepaald. De genoemde modellen van de droge en natte koeling worden 
gecombineerd en de energiebalans is weergegeven in figuur 13. 

 
Figuur 13: Energiebalans warmtewisselaar met gecombineerde droge en natte koeling in tegenstroom 

 
Een temperatuur/enthalpie 
profiel van een gedeeltelijk 
natte koeling is weer-
gegeven in figuur 14, voor 
de gegevens uit Bijlage C: 
tabel 9. In de grafiek is 
verdeeld in een droog deel 
(links) en een nat deel 
(rechts). Op L*=Fdry=0,35 
is de oppervlakte-
temperatuur (groene lijn) 
gelijk aan de dauwpunts-
temperatuur (licht blauwe 
lijn) van de warmte-
wisselaar. 
 
 
 
 

2.3 Modelvalidatie 

Om vast te stellen of modellen betrouwbare resultaten produceren, is het van 
belang dat er een controle wordt uitgevoerd. Aan de hand van de testdata uit [31] 
is het mogelijk om na een handberekening en de succesvolle verificatie het model 
te valideren. De figuren uit paragraaf 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4 maken onderdeel uit 
van de handberekeningen en verificaties en worden verder niet vermeld. Het doel 
is dat resultaten een juist beeld geven van het karakter van de warmtewisselaar. 

 
Figuur 14: Temperatuur/enthalpie profiel warmtewisselaar met gedeelte 

natte koeling: Fwet=0,65 
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In Bijlage D: Modelvalidatie wordt de validatie beschreven. De validatie is 
succesvol afgerond waarbij de hoogste gemiddelde afwijking 5% bedraagt. 
 
2.4 Presentatie resultaten 

De resultaten worden als dimensieloze vermogens Q* [-], dimensieloze water-
zijdige temperatuurverschillen T*w [-], dimensieloze waterzijdige massastromen 
m*w [-], uittredend vochtgehalte X [gr/kg] en het aandeel bevochtigd oppervlak Fwet 
[-] weergegeven. De dimensieloze grootheden worden als volgt berekend:  

nomtot

tot

Q
Q

Q
,

* =  (2.9) 

Hierin zijn Qtot het berekende totaal vermogen van de bijbehorende luchtintrede-
conditie [W] en Qtot,nom het totaal vermogen onder ontwerpcondities [W]. 
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Hierin zijn Tw,out de wateruittredetemperatuur en Tw,in de waterintredetemperatuur 
bij de bijbehorende luchtintredeconditie [ºC], Tw,in,nom de waterintredetemperatuur 
en Tw,out,nom de wateruittredetemperatuur onder ontwerpcondities [ºC]. Bij de 
smoor en mengregeling (figuur 15) wordt voor Tw,in de primaire watertemperatuur 
Tw,in,prim [ºC] aangehouden. 
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w
w m

m
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,

* =  (2.11) 

Hierin zijn mw [kg/s] het berekende debiet van de bijbehorende luchtintrede-
conditie en mw,nom het debiet onder ontwerpcondities [kg/s]. 

Het gemiddelde temperatuurverschil T*w,avg [-] wordt berekend volgens: 
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Hierin zijn T*w,k [-] de momentane waarde op tijdstip k en n het aantal waarden. 
Het gemiddeld gewogen waterzijdig temperatuurverschil T*w,avg,m [-] wordt voor 

thermische opslagsystemen (WKO) gerelateerd aan het debiet m*w en geeft de 
gemiddelde temperatuurstijging van de warme bron.  
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Hierin zijn m*w,k [-] het momentane debiet en T*w,k [-] momentane temperatuur-
verschil voor n waarden. Dit temperatuurverschil is gerelateerd aan de ontwerp-
waterintredetemperatuur Tw,in. Het absoluut vochtgehalte wordt niet dimensieloos 
gemaakt en het aandeel bevochtigd oppervlak is reeds dimensieloos. 
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3 De algemene prestaties van de warmtewisselaar in het 
mollier diagram 

Warmtewisselaars voor het koelen van lucht worden voor de ontwerpconditie 
geselecteerd. Hierbij zijn de vereiste prestaties op basis van lucht- en waterzijdige 
gegevens de invoer van de selectie. De uitvoer is een warmtewisselaar met een 
UA-waarde die de vereiste presentaties levert onder ontwerpcondities. Echter, 
door de combinatie van voelbare en latente koeling is het moeilijk om voor niet-
ontwerpcondities de water- en luchtzijdige gegevens te bepalen. Het is mogelijk 
om per intredeconditie de uittredeconditie te berekenen maar dit geeft geen 
breder inzicht in de prestaties van de warmtewisselaar. Het is daarom nood-
zakelijk om de prestaties van de selecteerde warmtewisselaar onder niet-ontwerp-
condities in een eenvoudige en herkenbare achtergrond te hebben. 
 
Deze prestaties onder niet-ontwerpcondities zijn afhankelijk van de wijze waarop 
de warmtewisselaar wordt geregeld en de hydraulische inpassing ervan. Het 
vermogen kan lucht-, waterzijdig of door een combinatie van beide geregeld 
worden en onderverdeeld worden in een temperatuur-, een debietregeling of een 
combinatie van beide. Een veel voorkomende regeling is de waterzijdige debiet-

(smoor)regeling waarbij 
de luchthoeveelheid en 
de wateraanvoertempera-
tuur constant zijn. Bij 
deze wijze van regelen is 
het wenselijk dat de 

retourwatertemperatuur 
stijgt bij een dalend 
vermogen waardoor de 
transportenergie daalt en 
de KM in vollast kan 
functioneren [3]. Het 
stijgen van het waterzijdig 
temperatuurverschil is 
een erkende eigenschap 
van deze hydraulische 
inpassing [1]. Deze 
schakeling is vereen-
voudigd in figuur 15 links 
weergegeven en wordt in 
deze rapportage aan-
gegeven als module 6 [1]. 

Rechts ervan staat de meng en smoorschakeling. De primaire temperatuur 
Tw,in,prim blijft gelijk en het vermogen wordt geregeld door het debiet mw,prim [kg/s] te 
reduceren. De pomp CP zorgt voor een constant debiet mw,sec [kg/s] over de 
gebruiker waardoor het vermogen geregeld door een hogere mengtemperatuur 

 
Figuur 15: Hydraulische inpassing met een smoorschakeling (links) en 

een smoor en mengschakeling (rechts) [1] 
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Tw,in,sec [ºC] aan de warmtewisselaar toe te voeren. In deze rapportage wordt deze 
schakeling met module 5 aangeduid [1]. De smoor en mengregeling wordt 
hoofdzakelijk gebruikt om de secundaire temperatuur Tw,in,sec te verhogen voor 
gebruikers om bijvoorbeeld condensatie te voorkomen. Deze regeling wordt hier 
gebruikt om het verschil tussen een variabele (module 6) een constante warmte-
overdrachtscoëfficiënt (module 5) aan te geven. Het voordeel van deze regeling is 
dat de watersnelheid en Reynolds-getal constant is aan de ontwerpconditie bij de 
toepassing bij een warmtewisselaar. Het nadeel is de extra pomp en de daarvoor 
benodigde transportenergie. Het stijgen van het waterzijdig temperatuurverschil in 
deellast is een eigenschap van beide hydraulische inpassingen [1]. Onder de 
figuren staan de waterzijdige kenmerken weergegeven overeenkomstig [1]. 
 
De warmtewisselaar is vastgelegd met de lucht- en waterzijdige ontwerpgegevens 
en de te leveren prestaties zoals vermeld in tabel 1. Deze gegevens zijn 
representatief voor de dagelijkse praktijk. Vervolgens worden voor niet-
ontwerpcondities de vermogens, de waterzijdige temperatuurverschillen, de 
massastromen, het uittredend vochtgehalte en het aandeel bevochtigd oppervlak 
berekend. Hierbij worden het luchtdebiet, de wateraanvoertemperatuur en de 
luchtuittredetemperatuur constant gehouden en worden water- en luchtzijdige 
drukverschillen buiten beschouwing worden gelaten. De vermogensregeling wordt 
uitgevoerd door de toepassing van module 6. 
 
Tabel 1: Referentiewarmtewisselaar onder ontwerpcondities 

Omschrijving Afkorting Waarden Eenheden 
Luchtintredetemperatuur Ta,in 28 [ºC] 
Relatieve vochtigheid RHin 60 [%] 
Debiet van de lucht Va 3349 [m³/h] 
Debiet water, nominaal mw,nom 1,15 [kg/s] 
Waterintredetemperatuur, nominaal Tw,in 6 [ºC] 
Wateruittredetemperatuur, nominaal Tw,out,nom 11,79 [ºC] 
Luchtuittredetemperatuur Ta,out 15,01 [ºC] 
Vochtgehalte uittrede lucht Xa,out 9,64 [g/kg] 
Totaal vermogen, nominaal Qtot,nom 27983 [W] 
Voelbaar vermogen, nominaal Qsens,nom 14592 [W] 
 
De doelstelling is om voor bovengenoemde warmtewisselaar de algemene 
prestaties voor ontwerp en niet-ontwerpcondities neer te zetten in een herkenbare 
achtergrond. Bij het koelen van vochtige lucht kan naast het verlagen van de 
temperatuur ook het absoluut vochtgehalte dalen en dit proces wordt weer-
gegeven in het mollier diagram. Dit diagram wordt veel gebruikt in de klimaat-
techniek en is daarom geschikt als achtergrond om de prestaties van de warmte-
wisselaar onder niet-ontwerpcondities weer te geven. De ontwerpintredeconditie 
Ta,in,nom, Xa,in,nom wordt weergegeven door middel van een stip. De rekenresolutie 
bedraagt �X=0,1gr/kg x �T=0,1K bij een constante luchtdruk Patm van 101325Pa. 
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In paragraaf 3.1 worden de resultaten gepresenteerd en besproken van de 
warmtewisselaar uit tabel 1 onder niet-ontwerpcondities met module 6 als 
vermogensregeling. In paragraaf 3.2 wordt de warmtewisselaar voorzien van een 
zogenaamde constant debiet klep waarbij het maximaal debiet wordt begrenst op 
de ontwerpwaarde m*w=1. In paragraaf 3.3 wordt van de warmtewisselaar het set-
point van de uittredeluchttemperatuur met 1K verlaagd bij de toepassing van een 
constant debiet klep. Het verlagen van het setpoint is een erkende oorzaak van de 
Laag Temperatuur Kwaal [16][3] en een geclaimde eigenschap van deze constant 
debiet kleppen is dat de Laag Temperatuur Kwaal wordt gereduceerd [46]. 
 
3.1 Lijnen van constante prestatie 

De prestaties van een warmtewisselaar onder niet-ontwerpcondities worden weer-
gegeven in het mollier diagram door lijnen van constante resultaten. Hierbij wordt 
het vermogen geregeld door module 6 [1]. 
 
3.1.1 Lijnen van constant vermogen 

In figuur 16 zijn de lijnen van totaal constant vermogen Q* weergegeven in het 
mollier diagram voor ontwerp en niet-ontwerp condities. De grafiek is verdeeld in 
twee delen waarbij voor elke luchtintredeconditie het vermogen afgelezen kan 
worden. In het linkerdeel van de grafiek lopen de lijnen van gelijk (voelbaar) 
vermogen horizontaal en op gelijke afstand van elkaar. In het rechterdeel lopen de 
lijnen van gelijk vermogen niet meer horizontaal en treedt er ontvochtiging op. 
 

 
Figuur 16: Lijnen van constant vermogen Q* van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-ontwerpcondities in 

het Mollier-diagram, module 6 
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3.1.2 Lijnen van gelijk absoluut uittredend vochtgehalte 

In figuur 17 zijn de lijnen van gelijk absoluut uittredend vochtgehalte Xa,out [g/kg] 
gegeven. Per luchtintredeconditie wordt het uittredend vochtgehalte afgelezen. 
 

 
Figuur 17: Lijnen van constante vochtuittrede conditie Xa,out van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-

ontwerpcondities in het Mollier-diagram, module 6 

 
Bij droge koeling verandert de vochtinhoud niet en lopen de lijnen vertikaal. De 
ontvochtiging start ter plaatse waar de lijnen van constante vochtuittrede 
afbuigen1. 
 
3.1.3 Lijnen van constant aandeel nat oppervlak 

In figuur 18 zijn de lijnen van gelijk aandeel nat oppervlak Fwet weergegeven voor 
ontwerp en niet-ontwerp condities. In het linkerdeel is het gehele oppervlak droog, 
in het rechterdeel nat. In het tussengebied is aangegeven welk aandeel van de 
wisselaar nat is. De warmtewisselaar ontvochtigt indien de oppervlakte-
temperatuur Tsurf,wet onder de dauwpuntstemperatuur Tdew van de lucht komt 
(figuur 14). De lijn van Fwet =0,1 is enerzijds afhankelijk van de combinatie intrede-
temperatuur Ta,in en het absoluut vochtgehalte Xa,in. Anderzijds, bij een hogere 
luchttemperatuur start de ontvochtiging bij een lager vochtgehalte wat veroorzaakt 
wordt door het stijgend vermogen Q*. Het stijgend vermogen wordt bij een 
                                            
 

1 Bij deze figuur is een kritische noot te plaatsen. Bij een uittredetemperatuur Ta,out van 15ºC is het niet 
mogelijk om een uittredend vochtgehalt te realiseren van 11gr/kg en 11,5gr/kg. De oorzaak van deze 
afwijking kan vooralsnog niet verklaard worden maar ligt waarschijnlijk in het feit dat vanuit de enthalpie en de 
gegevens van de wisselaar de temperatuur en het vochtgehalte worden berekend volgens [40]. 
 



De algemene prestaties van de warmtewisselaar in het mollier diagram  

   24 

constante temperatuur Tw,in gerealiseerd door het debiet mw te vergroten. Dit 
veroorzaakt een stijging van de warmteoverdrachtscoëfficiënt hw,i en dus een 
daling van de overgangsweerstand Ri,w. Hierdoor daalt de oppervlaktetemperatuur 
van de warmtewisselaar. Het stijgend vermogen veroorzaakt ook dat de lijn Fwet=1 
bij een lager absoluut vochtgehalte optreedt. Door het stijgen van het vermogen 
wordt ook de wateruittredetemperatuur Tw,out lager en is de warmtewisselaar met 
een hoger vermogen bij een lager vochtgehalte eerder volledig nat. 
 

 
Figuur 18: Lijnen van constant aandeel nat oppervlak Fwet van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-

ontwerpcondities in het Mollier-diagram, module 6 

 
3.1.4 Lijnen van constante waterdebiet 

In figuur 19 zijn de lijnen van constant debiet m*w weergegeven. Het debiet stijgt 
sneller dan het vermogen Q*. Bij lagere vermogens zijn de afstanden 
onregelmatig door de variërende warmteoverdrachtscoëfficiënt water-op-buis hw,i. 
Door de regeling op basis van een constante uittredetemperatuur is de vocht-
uittredeconditie niet constant (zie figuur 17).  
 
3.1.5 Lijnen van constant waterzijdig temperatuurverschil 

In figuur 20 zijn de lijnen van constante waterzijdige temperatuurverschillen T*w 
weergegeven en vormen het verband tussen het vermogen Q* en het waterdebiet 
m*w. Deze figuur geeft een goed beeld van het complexe gedrag van het water-
zijdig temperatuurverschil. In deze afbeelding is, in combinatie met figuur 16, af te 
lezen dat er geen eenvoudig verband is te geven tussen het koelvermogen en het 
waterzijdig temperatuurverschil. In hoofdstuk 4 wordt hier op ingegaan. 
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Figuur 19: Lijnen van constant waterdebiet m*w van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-ontwerpcondities 

in het Mollier-diagram, module 6 

 

 
Figuur 20: Normatief waterzijdige temperatuurverschillen T*w [-] van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-

ontwerpcondities in het Mollier-diagram, module 6 
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3.2 Toepassing waterzijdig debietbegrenzing 

In deze paragraaf worden de algemene prestaties van de warmtewisselaar in het 
mollier diagram weergegeven waarbij het debiet wordt begrenst op de ontwerp-
waarde: m*w�1. De doelen zijn om (I) een voorbeeld te geven van het toe-
passingsgebied van deze presentatievorm en om (II) inzicht te geven in de invloed 
van een dergelijke maatregel op de prestaties van de warmtewisselaar. In para-
graaf 3.2.1 wordt een korte introductie gegeven over de toepassing en werking 
van de debietbegrenzing. Vervolgens worden de lijnen van constant vermogen 
(paragraaf 3.2.2) en van constant waterzijdig temperatuurverschil (paragraaf 
3.2.3) weergegeven in het mollier diagram. 
 
3.2.1 Introductie 

In paragraaf 3.1 is uitgegaan van een ongelimiteerde debiet. Hierdoor bestaat het 
risico van een hydraulische onbalans wat resulteert in een ongelijkmatige 
verdeling van de debieten tussen de verbruikers. Om deze onbalans te 
voorkomen wordt de installatie ingeregeld waarbij het ontwerpdebiet m*w van de 
warmtewisselaar wordt ingesteld op m*w=1 bij een volledig geopend inregel-
ventiel. Dit inregelen wordt traditioneel gedaan door middel van het inregelventiel 
met een vaste, instelbare weerstand. Het nadeel is dat een hoger drukverschil 
een debiet m*w>1 veroorzaakt. Een maatregel om dit te verhelpen is de constant 
debiet regelaar. Hierbij worden de inregelafsluiter en het regelventiel vaak 
geïntegreerd waarbij deze wordt ingesteld op de ontwerpwaarde van m*w=1. 
Onafhankelijk van de variërende voordruk is nu het debiet begrenst op deze 
maximum waarde. 
 
3.2.2 Lijnen van constant vermogen 

In figuur 21 zijn de lijnen van het totaal constant vermogen Q* weergegeven in het 
mollier diagram waarbij het debiet is begrenst op m*w=1. De figuur is identiek aan 
figuur 16 tot de lijnen van constante debiet m*w=1 (figuur 19). Boven deze lijn stijgt 
het vermogen minder sterk doordat het debiet niet meer stijgt maar alleen de 
temperatuur van het retourwater. Als gevolg daalt het vermogen en stijgt de 
luchtuittredetemperatuur Ta,out ten opzichte van de ingestelde waarde van 15ºC.  
 
3.2.3 Lijnen van constant waterzijdig temperatuurverschil 

In figuur 22  zijn de lijnen van dimensieloze constante waterzijdige temperatuur-
verschillen T*w weergegeven in het mollier diagram. In deze figuur is te zien dat bij 
de ontwerpconditie (stip) het temperatuurverschil een buigpunt heeft. De lijn door 
deze buigpunten vormen de lijn m*w=1. Het waterzijdig gedrag voor m*w is ten 
opzichte van figuur 19 ongewijzigd tot m*w=1 en blijft vervolgens constant. 
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Figuur 21: Lijnen van constant vermogen Q* van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-ontwerpcondities in 

het Mollier-diagram, module 6, debiet m*w,max=1 

 

 
Figuur 22: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-

ontwerpcondities in het Mollier-diagram, module 6, debiet m*w,max=1 

 
3.3 Verlagen setpoint met waterzijdig debietbegrenzing 

Eén van de oorzaken van de Laag Temperatuur Kwaal is het verlagen van het 
setpoint van de uittredelucht [3][16]. Het betreft hier feitelijk oneigenlijk gebruik 
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van de installatie en in paragraaf 5.2.1 wordt ingegaan op mogelijke oorzaken. 
Door het toepassen van een constant debiet klep wordt door Danfoss geclaimd 
dat deze het Laag Temperatuur Kwaal reduceren en “will allow optimal differential 
temperatures” [46]. In deze paragraaf wordt weergegeven hoe deze componenten 
functioneren indien van de ontwerpwaarde wordt afgeweken en het setpoint Ta,set 
ten opzichte van Ta,out,nom wordt verlaagd met 1K. De resultaten voor het debiet 
m*w (paragraaf 3.3.1) en het temperatuurverschil T*w (paragraaf 3.3.2) worden 
weergegeven in het mollier diagram. 
 
3.3.1 Lijnen van constante debiet 

In figuur 23 zijn de aangepast lijnen van constant debiet m*w weergegeven. In ver-
gelijking met figuur 19 is te zien dat het maximum debiet eerder wordt gereali-
seerd maar niet wordt overschreden. 
 

 
Figuur 23: Lijnen van constant waterdebiet m*w van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-ontwerpcondities 

in het Mollier-diagram, module 6, m*w,max =1, setpoint 1K verlaagd 

 
Echter, omdat dit maximum debiet eerder wordt bereikt, is er nog steeds tot de lijn 
m*w=1 uit figuur 20 sprake van een “excessive amount of chilled water” 
vergeleken met het oorspronkelijke setpoint.  
 
3.3.2 Lijnen van constant waterzijdig temperatuurverschil 

In figuur 24 zijn de aangepast lijnen van constante waterzijdige temperatuur-
verschillen T*w weergegeven.  
• De lijn van T*w=1 loopt door de ontwerpconditie (punt) waarbij m*w=1 en Q*=1. 

In dit punt is de uittredetemperatuur Ta,out de ontwerptemperatuur Ta,out,nom. 
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• De lijn door de scherpe buigpunten geeft het debiet m*w=1 (figuur 23) aan en is 
de bovenste grens waarbij de uittredetemperatuur van 14ºC wordt gerealiseerd. 
Hierboven stijgt de uittredetemperatuur Ta,out (zie figuur 42). 

• De scherpe draai vindt bij lagere waarden plaats (figuur 22) waardoor er langer 
een kleiner temperatuurverschil T*w is. 

 

 
Figuur 24: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w van een warmtewisselaar voor ontwerp en niet-ontwerp-

condities, module 6, m*w,max =1, setpoint 1K verlaagd 

 
Dit betekent dat de oorzaak van de Laag Temperatuur Kwaal, het verlagen van 
het setpoint, niet tegengegaan wordt door een constant debiet regelaar. De 
genoemde claim dat deze kleppen “will allow optimal differential temperatures” is 
niet terecht. Duidelijk is weergegeven dat het waterzijdig temperatuurverschil T*w 
in een groot deel van het diagram lager is vergeleken met de ontwerpsituatie. In 
paragraaf 5.2.2 wordt hier verder op ingegaan. 
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4 Waterzijdige prestaties van een warmtewisselaar in 
het Nederlandse klimaat 

In het vorige hoofdstuk zijn de algemene prestaties van een warmtewisselaar 
weergegeven in het mollier diagram. Hierin is weergegeven hoe de warmte-
wisselaar presteert in ontwerp en niet-ontwerpcondities. Echter, het Nederlands 
klimaat omvat slechts een beperkt deel van het mollier diagram en de frequentie 
van de voorkomende luchtintredecondities kunnen niet inzichtelijk worden 
gemaakt. Het mollier diagram is voor het specifieke Nederlandse klimaat niet 

geschikt om de relevante waterzijdige ken-
merken weer te geven. Daarom worden de 
dimensieloze waterzijdige debieten m*w en 
temperatuurverschillen T*w als functie van 
het totaal koelvermogen Q* uitgezet tegen 
de achtergrond van drie typische 
temperatuurverschillen in deellast, zoals te 
zien in figuur 25 [3]2. In deze rapportage 
wordt gebruik gemaakt van data van het 
klimaatjaar 1964/1965 (1 april 1964 – 31 
maart 1965), van het meetstation De Bilt 
[22]. De lijn Favorable zorgt voor een 
dalend debiet, een stijgend temperatuur-
verschil en zorgt ervoor dat KM’s in vollast 
functioneren [3] en komt overeen met het 
stijgend vermogen bij een dalende 

condensorintredetemperatuur (figuur 2). Vanuit deze grafiek wordt de functie van 
de lijn van het Favorable temperatuurverschil afgeleid: 
 

( ) *** .3,03,1 QQT −=  (4.1) 
 
Bij de lijn Constant blijft het temperatuurverschil constant bij een dalende 
vermogensvraag waardoor het debiet stijgt ten opzichte van het Favorable verloop 
bij gelijke vermogens. Hierdoor wordt de stijging van het geleverd koelvermogen 
door een lagere condensorintredetemperatuur minder benut (figuur 2). 

De lijn Unfavorable geeft een dalend temperatuurverschil bij een dalende 
vermogensvraag die niet wenselijk is. Hierdoor stijgt het debiet en het energie-
gebruik van de circulatiepompen verder ten opzichte van de lijn Constant en 
functioneren de KM’s in deellast [3]. De lijn van het Unfavorable temperatuur-
verschil wordt beschreven door de vergelijking (4.2): 
 

( ) *** .3,07,0 QQT +=  (4.2) 
 
                                            
 
2 Deze afbeelding is identiek aan figuur 1 en is hier opnieuw geplaatst in verband met de leesbaarheid. 

 
Figuur 25: Favorable, constant en Unfavorable 

waterzijdig temperatuurverschil [3] 
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In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de waterzijdige kenmerken voor ontwerp 
en niet-ontwerpcondities van de warmtewisselaar in het Nederlands klimaat. 
Hiervoor wordt een variantenstudie uitgevoerd op basis van water- en luchtzijdige 
temperaturen onder ontwerpcondities bij een constante luchthoeveelheid. 

Waterzijdig wordt er onderscheid gemaakt tussen enerzijds de Lage 
Temperatuur (LT) toepassing (paragraaf 4.1) waarbij een constante wateraan-
voertemperatuur wordt aangenomen van 6ºC en anderzijds de Hoge Temperatuur 
(HT) toepassing (paragraaf 4.2) met een constante wateraanvoertemperatuur van 
9ºC. Het eerste is representatief voor KM bedrijf, het tweede voor WKO-bedrijf. 
Beide waterzijdige toepassingen worden onderverdeeld in module 6 en module 5 
met een variërende respectievelijk constant waterzijdig debiet. 

Luchtzijdig wordt het verdeeld op basis van de temperaturen in de ontwerp-
conditie. Enerzijds, de luchtuittredetemperatuur is hoger dan de wateruittrede-
temperatuur Ta,out,nom >Tw,out,nom (HT). Anderzijds de luchtuittredetemperatuur is 
lager dan de wateruittredetemperatuur Ta,out,nom < Tw,out,nom (LT). Dit is overzichte-
lijk weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2: Overzicht variantenstudie 

WATERZIJDIG 

LT (par. 4.1) 
Tw,in=6ºC 

HT (par. 4.2) 
Tw,in=9ºC 

 

module 6 module 5 module 6 module 5 
HT 

Ta,out,nom > 
Tw,out,nom 

par. 4.1.1 par. 4.1.2 par. 4.2.1 par. 4.2.2 

LU
C

H
T-

ZI
JD

IG
 

LT 
Ta,out,nom < 
Tw,out,nom 

par. 4.1.3 par. 4.1.4 par. 4.2.3 par. 4.2.4 

 
In paragraaf 4.3 wordt het effect van overdimensioneren weergegeven en in 
paragraaf 4.4 wordt aangegeven hoe het waterzijdig temperatuurverschil in 
deellast gewijzigd kan worden. De resultaten worden gebruikt om het koudeafgifte 
karakteristiek weer te geven. Dit maakt geen deel uit van de hoofdvraag en is 
weergegeven in Bijlage E: Koudeafgifte karakteristiek 
 
4.1 Lage temperatuur toepassing: KM 

In deze paragraaf wordt waterzijdig temperatuurverschil weergegeven voor het 
klimaatjaar 64/65 voor een constante gekoeld watertemperatuur Tw,in van 6ºC. 
 
4.1.1 Waterzijdig LT - luchtzijdig HT & module 6 

De dimensieloze waterzijdige temperatuurverschillen T*w (blauw) en debieten m*w 
(groen) worden weergegeven als functie van het dimensieloze koelvermogen Q*. 
In de ontwerpsituatie is de wateruittredetemperatuur lager dan de luchtuittrede-
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temperatuur: Tw,out,nom < Ta,out,nom. Het resultaat is weergegeven in figuur 26 voor 
een 24/7 bedrijf bij een constante luchtuittredetemperatuur Ta,out van 15ºC bij toe-
passing van module 6 [1]. De fysieke gegevens van de wisselaar staan vermeld in 
Bijlage F: Gegevens wisselaars variantenstudie, tabel 16. 
 
De volgende aandachtspunten worden benoemd: 
• Het aantal lage vermogens is hoger dan het aantal hoge vermogens. 

Gedurende 64,8%  van de tijd is het afgenomen vermogen kleiner dan 20%, 
gedurende 87,4% kleiner dan 40% en gedurende 0,37% van de tijd groter 
hoger dan het ontwerpvermogen Q*nom. Dit onderstreept het belang om het 
waterzijdig gedrag van de niet-ontwerpcondities te kennen. 

• Een daling van het vermogen Q* resulteert in een vermindering van de 
spreiding van het temperatuurverschil T*w. Deze vermindering wordt 
veroorzaakt door het Nederlands klimaat met de combinatie van een lage 
temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Hierdoor is de spreiding van het 
absoluut vochtgehalte en het vermogen laag. 

• Het verloop van het temperatuurverschil T*w met een typische V-vorm, wordt 
veroorzaakt door de variabele warmteoverdrachtscoëfficiënt hw,i. Deze variatie 
wordt veroorzaakt door een variabel debiet. 

• Het minimum temperatuurverschil T*w,min=0,69 is ter plaatse waarde waar de 
overgangsstroming overgaat naar laminaire stroming. 

 

 
Figuur 26: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor de ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 6 

 
• Het temperatuurverschil voor Q*=0 nadert de toestand waarbij de wateruit-

tredetemperatuur gelijk is aan de luchtintredetemperatuur en aan de luchtuit-
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tredetemperatuur: Tw,out=Ta,in=Ta,out. Het temperatuurverschil T*w,Q*=0 in de 
nullast-situatie wordt nu geschreven als: 

 
• Het maximum temperatuurverschil T*w,max=1,63 is groter dan T*w,Q*=0 van 1,55. 

Bij een stijging van het vermogen stijgt het temperatuurverschil doordat de 
warmtewisselaar in tegenstroom is aangesloten. De wateruittredetemperatuur 
Tw,out volgt nu de luchtintredetemperatuur Ta,in en stijgt tot T*w=1,63. Bij een 
verdere stijging van de luchtintredetemperatuur daalt de wateruittrede-
temperatuur. 

• Het temperatuurverschil heeft behoudens de daling in de typische V-vorm, een 
stijgende tendens bij een afnemend vermogen. 

• Een dalend vermogen leidt tot een variabel temperatuurverschil T*w en wijkt af 
van de algemeen geaccepteerde kennis dat in deellast het waterzijdig 
temperatuurverschil stijgt [1]. 

• Het totaal verplaatst debiet �m*w bedraagt 374,4 [-]. 
 
4.1.2 Waterzijdig LT - luchtzijdig HT & module 5  

In deze paragraaf wordt het temperatuurverschil T*w weergegeven voor gelijk-
blijvende condities met module 5 [1]. Het debiet over de warmtewisselaar mw,sec 
blijft constant. Voor de ontwerpsituatie geldt: Tw,out,nom < Ta,out,nom. Het resultaat is 
weergegeven in figuur 27. 
 

  
Figuur 27: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor de ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 5 
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De volgende punten worden benoemd: 
• Bij de toepassing van module 5 is hier een structureel stijgend temperatuur-

verschil te zien bij een dalend vermogen. Dit wordt gerealiseerd door de 
constante warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de binnenzijde van de buis. 

• Het gemiddelde temperatuurverschil T*w,avg is gestegen van 1,17 bij module 6 
naar 1,38 bij module 5. Hierdoor daalt het primair debiet. 

• Het totaal verplaatst primair debiet �m*w is gedaald van 374,4 naar 293,2. 
• Het temperatuurverschil T*w,Q*=0 is gelijk aan het theoretisch maximum 

temperatuurverschil T*w van 1,55. 
• De scherpe aftekening aan de onderzijde van het temperatuurverschil (rode 

pijl) wordt veroorzaakt door luchtzijdige intredetemperaturen Ta,in met de 
hoogste relatieve vochtigheid. 

• Het gemiddelde temperatuurverschil T*w,avg stijgt van 1,17 met module 6 naar 
1,38 door de toepassing van module 5. De toepassing van de pomp CP 
versterkt het stijgend karakter van het temperatuurverschil. 

• Een dalend vermogen geeft incidenteel een temperatuurverschil T*w<1 
(T*w,min=0,86) en wijkt daarmee af van de algemeen geaccepteerde kennis dat 
in deellast het waterzijdig temperatuurverschil uitsluitend stijgt [1]. 

 
4.1.3 Waterzijdig LT - luchtzijdig LT & module 6 

De dimensieloze temperatuurverschillen T*w en debieten m*w worden weer-
gegeven als functie van het dimensieloze koelvermogen Q*. De wateruittrede-
temperatuur is hoger dan de luchtuittredetemperatuur: Tw,out,nom > Ta,out,nom.  
 

 
Figuur 28: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor de ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water LT, lucht LT, module 6 
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Het resultaat is weergegeven in figuur 26 voor een constante uittredetemperatuur 
Ta,out van 8,14ºC met module 6 [1]. De gegevens van de wisselaar staan vermeld 
in Bijlage F: Gegevens wisselaars variantenstudie, tabel 17. 
 
Van figuur 28 worden de volgende aandachtpunten benoemd: 
• Gedurende 46,4% van de tijd is het afgenomen vermogen kleiner dan 20% en 

gedurende 77,3% kleiner dan 40% dan het ontwerpvermogen Q*nom. 
• Het minimum temperatuurverschil T*w,min=0,33 treedt ten opzichte van figuur 26 

op bij een lager vermogen Q*. Dit wordt veroorzaakt door het hoger benodigd 
debiet m*w bij lagere vermogens. 

• Het temperatuurverschil T*w heeft een sterk dalende tendens bij een afnemend 
vermogen. Dit staat haaks op de algemeen geaccepteerde kennis dat in 
deellast het waterzijdig temperatuurverschil stijgt [1]. 

• Het debiet m*w daalt minder snel door de dalende tendens van het dalend het 
temperatuurverschil. Hierdoor wordt minder transportenergie bespaard. 

• Het is niet uit te sluiten dat het Unfavorable gedrag zoals is weergegeven in 
figuur 25, afkomstig van metingen, is veroorzaakt door de selectie van warmte-
wisselaars met Tw,out,nom > Ta,out,nom. De auteur [3] benoemt dit niet in zijn artikel 
en het ontbreekt aan informatie om dit te kunnen beoordelen. 

 
4.1.4 Waterzijdig LT - luchtzijdig LT & module 5 

In deze paragraaf wordt het temperatuurverschil T*w weergegeven voor dezelfde 
wisselaar maar met module 5 [1]. Het resultaat is weergegeven in figuur 29. 
 

 
Figuur 29: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor de ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 5 
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Van figuur 29 worden de volgende aandachtpunten benoemd: 
• Het gemiddelde temperatuurverschil T*w,avg is gedaald van 0,60 bij module 5 

naar 0,49 bij module 6. Hierdoor is het primaire waterzijdig debiet gestegen 
�m*w is met 23% gestegen van 1685 naar 2072. De toepassing van de 
circulatiepomp versterkt het dalend karakter van het temperatuurverschil. 

• Door het versterkt dalend karakter van het temperatuurverschil is goed te zien 
dat het debiet in deellast hoog blijft waardoor er minder transportenergie wordt 
bespaard. 

• Een dalend vermogen leidt uitsluitend tot een dalend temperatuurverschil en 
staat haaks op de algemeen geaccepteerde kennis dat in deellast het water-
zijdig temperatuurverschil stijgt [1]. 

• De spreiding van het waterzijdig temperatuurverschil is kleiner. 
 
De algemeen geaccepteerde kennis is dat in deellast het waterzijdig temperatuur-
verschil stijgt [1]. De huidige resultaten geven echter een dalend temperatuur-
verschil. Om mogelijke afwijkingen te detecteren is een extra verificatie uitgevoerd 
met een eenvoudig model en is weergegeven in Bijlage G: Aanvullende model-
verificatie. Deze verificatie bevestigt de huidige resultaten dat een dalend 
vermogen hier inderdaad leiden tot een dalend temperatuurverschil. 
 
4.2 Hoge temperatuur toepassing: WKO 

In deze paragraaf wordt waterzijdig temperatuurverschil weergegeven voor het 
klimaatjaar 64/65 voor een constante hoge gekoeld watertemperatuur van 9ºC. 
 
4.2.1 Waterzijdig HT - luchtzijdig HT & module 6 

De dimensieloze waterzijdige temperatuurverschillen T*w (blauw) en debieten m*w 
(groen) worden weergegeven als functie van het dimensieloze koelvermogen Q*. 
Het resultaat is weergegeven in figuur 30 zijn voor een 24/7 bedrijf bij een 
constante uittredetemperatuur van 15ºC bij toepassing van module 6 [1]. De 
gegevens van de wisselaar staan vermeld Bijlage F: Gegevens wisselaars 
variantenstudie, tabel 18. De verkregen karakteristiek van het waterzijdig 
temperatuurverschil is vergelijkbaar met de karakteristiek uit paragraaf 4.1.1.  
 
Met betrekking tot figuur 30 zijn de volgende aandachtspunten te benoemen: 
• De overeenkomst met paragraaf 4.1.1 is dat beide warmtewisselaars zijn 

geselecteerd met Tw,out,nom <Ta,out,nom. Dit betekent dat een warmtewisselaar die 
is geselecteerd met deze voorwaarden een temperatuurverschil met een 
stijgend karakter bezit in deellast. 

• De typische V-vorm is vlakker. Dit wordt veroorzaakt doordat de uittrede-
temperatuur Tw,out,nom van 14,42ºC dichter bij de luchtuittredetemperatuur 
Ta,out,nom van 15ºC is geselecteerd. Bij de wisselaar in paragraaf 4.2.1 was dit 
Tw,out,nom 11,79ºC versus Ta,out,nom=15ºC 
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• Het gemiddelde gewogen temperatuurverschil T*w,avg,m=0,93. Dit betekent bij 
de toepassing van een WKO-systeem dat de gemiddelde temperatuurstijging 
van de warmtebron 93% bedraagt. 

• Een dalend vermogen leidt tot een variabel waterzijdig temperatuurverschil en 
wijkt af van de algemeen geaccepteerde kennis dat in deellast het waterzijdig 
temperatuurverschil uitsluitend stijgt [1]. 

 

 
Figuur 30: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor de ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water HT, lucht HT, module 6 

 
4.2.2 Waterzijdig HT - luchtzijdig HT & module 5 

In deze paragraaf wordt het temperatuurverschil T*w en debiet m*w weergegeven 
met module 6 [1]. Het resultaat is weergegeven in figuur 31. 
 
De volgende punten worden benoemd: 
• Bij module 5 is een variërend temperatuurverschil T*w te zien bij een dalend 

vermogen Q*, met een stijgend karakter. 
• Het gemiddelde gewogen temperatuurverschil T*w,avg,m is gestegen van 0,93 

naar 1,01. Het niveau van opslag capaciteit van de WKO, gebaseerd op 
temperatuur, is met 8,6% gestegen. 

• Gelijktijdig, het totaal debiet �m*w is gedaald van 386 naar 354 met 8,3%. Het 
nadeel is de extra secundaire pompenergie van pomp CP. 

• Een dalend vermogen geeft incidenteel een temperatuurverschil T*w<1 en wijkt 
daarmee af van de algemeen geaccepteerde kennis dat in deellast het 
waterzijdig temperatuurverschil uitsluitend stijgt [1]. 
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Figuur 31: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water HT, lucht HT, module 5 

 
4.2.3 Waterzijdig HT - luchtzijdig LT & module 6  

De dimensieloze temperatuurverschillen T*w en massastromen m*w worden weer-
gegeven als functie van het dimensieloze koelvermogen Q*. Het resultaat is 
weergegeven in figuur 32 voor een 24/7 bedrijf bij een constante uittrede-
temperatuur van 11,47ºC bij toepassing van module 6 [1]. De gegevens van de 
warmtewisselaar staan Bijlage F: Gegevens wisselaars variantenstudie tabel 19. 
 
Van figuur 32 worden het volgende aandachtpunt benoemd: 
• Een dalend vermogen leidt hoofdzakelijk tot een dalend waterzijdig 

temperatuurverschil en staat haaks op de algemeen geaccepteerde kennis dat 
in deellast het waterzijdig temperatuurverschil stijgt [1]. 

• Bij de huidige inzet van de warmtewisselaar bedraagt voor het klimaatjaar 
64/65 het gemiddelde laadniveau T*w,avg,m=0,66. Dit betekent dat van het 
thermisch opslagpotentieel van een WKO-systeem, gerelateerd aan de 
ontwerptemperaturen, 34% niet wordt benut. 

 
De resultaten van figuur 32 geordend uitgezet in een watertemperatuurverschil 
duurkromme in figuur 33. Hierin is de frequentie verdeling van de temperatuur-
verschillen T*w weergegeven. 
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Figuur 32: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w van een warmtewisselaar voor ontwerp en 

niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/54 De Bilt, water HT, lucht LT, module 6 

 
 

 
Figuur 33: Watertemperatuurverschil-duurkromme van een warmtewisselaar, klimaatjaar 64/54 De Bilt, water HT, 

lucht LT, module 6 
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4.2.4 Waterzijdig HT – luchtzijdig LT & module 5  

In deze paragraaf wordt het waterzijdig temperatuurverschil T*w weergegeven 
voor gelijkblijvende condities met module 6 [1]. Het resultaat is weergegeven in 
figuur 34. De volgende punten worden benoemd: 
• Bij  module 6 is een structureel dalend temperatuurverschil T*w te zien bij een 

dalend vermogen. 
• Het dalend temperatuurverschil in deellast wordt sterker door de toepassing 

van de module 5. Hierdoor daalt de gemiddelde stijging van T*w,avg,m=0,66 naar 
0,56. 

• Een dalend vermogen geeft incidenteel een temperatuurverschil T*w>1 en staat 
haaks op de algemeen geaccepteerde kennis dat in deellast het waterzijdig 
temperatuurverschil stijgt [1]. 

 

 
Figuur 34: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water HT, lucht LT, module 5 

 
De resultaten van figuur 34 zijn uitgezet in een watertemperatuurverschil 
duurkromme in figuur 35. Hierin is duidelijk af te lezen gedurende hoeveel uur een 
temperatuurverschil T*w voorkomt . 
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Figuur 35: Watertemperatuurduur-kromme van een warmtewisselaar, klimaatjaar 64/65 De Bilt, water HT, lucht LT, 

module 5 

4.3 Overdimensioneren Tw,out -1K 

In deze paragraaf wordt het effect van overdimensioneren op het debiet en 
temperatuurverschil weergegeven.  
 

 
Figuur 36: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, het 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 6, Ta,out,set = Ta,out,nom +1K 
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Deze benadering wordt in literatuur aanbevolen [9][48]. De warmtewisselaar wordt 
geselecteerd op een lagere uittredetemperatuur van Tw,out,nom=14ºC en ingesteld 
op de gewenste waarde van Tw,out,set=15ºC. De grafiek worden weergegeven in 
figuur 36 en vergeleken met de resultaten van paragraaf 4.1.1. 
 
De volgende punten worden benoemd: 
• Het temperatuurverschil T*w stijgt aanzienlijk waarbij T*w,avg is gestegen met 

18,8% en T*w,avg,m is gestegen met 25,8%. Dit betekent dat vooral WKO-
systemen voordeel hebben met een overgedimensioneerd blok. 

• Het verplaatst debiet �m*w is gedaald met 20,5% en resulteert in een 
besparing van de transportenergie. 

• In de ontwerpconditie geldt: Q*=T*w=m*w=1. In de grafiek is te zien dat in de 
ontwerpconditie wordt afgeweken van dit uitgangspunt. Overdimensioneren is 
dus een warmtewisselaar selecteren met een groter temperatuurverschil en 
een kleiner debiet. In dat geval moet de regelklep CV geselecteerd worden op 
dit kleinere debiet. 

 
4.4 Wijzigen waterzijdig temperatuurverschil in deellast 

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten van de variantenstudie weer-
gegeven voor combinaties van temperatuurtrajecten en hydraulische gebruikers-
modulen. Bij de toepassing van module 6 ontstaat de typische V-vorm van het 
waterzijdig temperatuurverschil. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe deze 
typische V-vorm beïnvloed kunnen worden. 

Het verschil tussen de luchtuittredetemperatuur en de wateruittredetemperatuur 
in de ontwerpcondities, Ta,out,nom - Tw,out,nom, geeft aan waar het 
temperatuurverschil T*w,Q*=0 zich bevindt en bepaald het dalende of stijgende 
karakter in deellast: 

 
Door Ta,out,nom te verhogen respectievelijk Tw,out,nom te verlagen wordt het stijgend 
karakter van het waterzijdig temperatuurverschil in deellast versterkt. Dit geldt 
voor en module 6 (variabel debiet) en module 5 (constant debiet). Dit stijgen 
betekent direct een afname van het verplaatst debiet. 

Het horizontaal verplaatsen van de punt van de V-vorm is minimaal en de 
beïnvloeding van T*w is marginaal. Het verhogen van het Reynolds-getal ver-
plaatst de punt naar een lagere waarde van Q*, het verlagen ervan naar rechts. 
Dit punt wordt alleen grafisch weergegeven in de grafiek. 

Het vertikaal verplaatsen van de punt van de V-vorm is van belang. Dit 
resulteert in een verhoging van het temperatuurverschil en een daling van het 
debiet. Als eerste, vanuit vergelijking (2.4) wordt afgelezen dat het reduceren van 
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de breedte van de wisselaar Wcoil leidt tot een hogere warmteoverdrachtscoëf-
ficiënt. Ten tweede, het verschil tussen de warmtewisselaars die zijn aangesloten 
met module 5 en module 6 zijn duidelijk. Waar de wisselaar met module 5 een 
constante warmteoverdrachtscoëfficiënt bezit en resulteert in een continu verloop  

van het temperatuurverschil, heeft module 6 
een typische V-vorm. Deze V-vorm kan beïnvloed 
worden door het laminaire gedrag tegen te gaan 
door middel van interne vinnen. Door het plaatsen 
van bijvoorbeeld wire coil inserts wordt (I) er aan 
de axiale beweging van de vloeistof een schroef-
beweging toegevoegd en wordt (II) het laminaire 

gedrag bij lage Reynolds-getallen verstoord [49]. In [49] wordt het prestatie 
criterium R3 gebruikt met de randvoorwaarde dat de pompenergie en het warmte-
overdragend oppervlak constant worden gehouden. De stijging van het Nusselt-
getal stijgt met circa 30-40% voor Rew=500; 140-160% voor Rew=1500, en 40-
60% voor Rew=4000 [49]. De verhoging van het Nusselt-getal van ten gevolge van 
de U-bents [44] en de wire coil insert [49] zijn beide bepaald ten opzichte van een 
constant Nusselt-getal. Door beide aspecten in het model te verwerken wordt het 
resultaat te positief ingeschat. Echter, het positief effect is aantoonbaar. In figuur 
38 de warmtewisselaar uit paragraaf 4.2.1 (figuur 30) weergegeven met de wijze 
waarop deze typische V-vorm beïnvloed kan worden op basis van het huidige 
onderzoek en literatuurstudie. 

 
Figuur 38: Het wijzigen van het temperatuurverschil T*w door wijziging van selectiecriteria 

 
Het waterzijdig temperatuurverschil in deellast is direct gerelateerd aan het debiet 
in deellast. Daarbij zorgt een stijgend temperatuurverschil dat de KM’s in vollast 
kunnen functioneren. 

 
Figuur 37: Schets wire coil insert [49] 
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5 Oorzaken van een laag waterzijdig 
temperatuurverschil 

Voor een maximale besparing op het transportdebiet is het van belang dat het 
waterzijdig temperatuurverschil maximaal stijgt bij een afnemende vermogens-
vraag (deellast) en de KM in vollast kan functioneren [3]. Echter, er zijn oorzaken 
te wijzen die de retourwatertemperatuur verlagen. Een verzamelnaam in de 
literatuur is het Low �T-syndrome (Laag Temperatuur Kwaal). De definitie van het 
Low �T-syndrome is: ”A condition whereby a low chilled water return temperature 
(CHR) causes an excessive amount of chilled water to circulate to meet system 
cooling loads and chillers receiving the low temperature CHR cannot be loaded to 
their design capacity” [12]. Dit verschijnsel komt veel voor bij grotere koelinstal-
laties [18]. Onderzoeken hebben aangetoond dat het energiegebruik van de 
circulatiepompen en de KM’s door deze kwaal stijgen [13][14][18]. Dit verschijnsel 
is in Nederlandse open literatuur en handboeken niet terug te vinden. Er zijn 
diverse artikelen beschreven die de oorzaken beschrijven en mogelijke 
oplossingen aandragen. Oorzaken worden gevonden in het ontwerp, 
componenten, de instellingen, het gebruik en onderhoud van de installatie 
[2][3][12][13][14][15][16][17]. Oorzaken die in de Amerikaanse vakliteratuur 
genoemd worden zijn: 
• toepassing van driewegklep(pen) [14][15][16][17]; 
• vervuilde warmtewisselaars [2][14][15][16] [17]; 
• een lager setpoint dan de installatie voor ontworpen is [2][16][17]; 
• koelblokken niet in tegenstroom aangesloten [14][17]; 
• ondeugdelijke tertiair temperatuurontwerp [14][17]; 
• slecht geselecteerde koelblokken/warmtewisselaars [14][17]; 
• tweewegkleppen met onvoldoende afsluitcapaciteit [2][14][16]; 
• slijtage op de zitting van de tweewegklep [15]; 
• slecht geselecteerde tweewegklep [14]; 
• slecht geregelde mengsecties [16], 
• de gebruikers zijn niet geselecteerd op dezelfde retourwatertemperatuur [17]; 
• Economisers en 100% buitenluchtkasten [14][17]; 
• stijgende aanvoertemperatuur in deellast [14][17]; 
• onjuiste en/of niet (regelmatig) gekalibreerde temperatuuropnemers [14]; 
• onjuist gebruik van de koelinstallatie [14]; 
• ongeregelde procesapparatuur [14]; 
• Laminaire stromingstoestand in de warmtewisselaar [14]. 
 
De definitie spreekt van een “excessive amount” en een “low chilled water return 
temperature” waarbij deze niet zijn gekwantificeerd. Dit betekent dat de 
genoemde  definitie een algemeen beschrijvende is die niet cijfermatig 
gekwalificeerd is. Met het nieuw verkregen inzicht verkregen in hoofdstuk 4 is het 
nu mogelijk om beter zicht te krijgen achter de oorzaken van deze verstoringen. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende onderdelen van de Laag 
Temperatuur Kwaal. Vanuit de definitie wordt in paragraaf 5.1 ingegaan op het 
debiet waarmee de kwaal objectief gedetecteerd kan worden. In paragraaf 5.2 
worden oorzaken uit de literatuur uitgewerkt. In paragraaf 5.3 wordt aangegeven 
wat de invloed is van het verlagen van het setpoint op het energiegebruik door de 
pompen.  
 
5.1 Kwantificeren van het Laag Temperatuur Kwaal 

Het doel is om de Laag Temperatuur Kwaal te kwantificeren voor de warmtewisselaar 
waardoor deze kwaal detecteerbaar wordt. 

De definitie spreekt van een kwaal (disease) en duidt daarmee op een afwijking 
ten opzichte van normale of referentiewaarden. De normale waarden zijn vast-
gelegd in het ontwerp en geven een beeld tijdens bedrijf zoals is vastgelegd in 
hoofdstuk 4. Hierbij is de luchtuittredetemperatuur Ta,out gelijk aan het setpoint 
Ta,set en gelijk aan de uittredetemperatuur onder ontwerpcondities. Ta,out,nom. Dit 
alles onder eerder genoemde randvoorwaarden van een constante luchtuittrede-
temperatuur Ta,out, waterintredetemperatuur Tw,in en luchtdebiet. Het normale 
debiet wordt nu m*w,nom genoemd. Het werkelijk debiet wordt berekend of 
gemeten aan de hand van de gewijzigde parameters en wordt m*w genoemd. Per 
intredeconditie is het nu mogelijk om met deze waarden de Laag Temperatuur 
Kwaal te definiëren als: 

w

nomw
low m

m
m *

,*
≡∆  (5.1) 

 
Het resultaat van deze berekening is dat een waarde >1 beter, een waarde van 1 
gelijk en een waarde <1 slechter is dan de referentie. In het laatste geval is er 
sprake van de Laag Temperatuur Kwaal. 
 
Het waterzijdig temperatuurverschil geeft geen unieke weergave. Dit is verder 
uitgewerkt in Bijlage H: Laag Temperatuur Kwaal. 
 
5.2 Uitwerking met voorbeelden literatuur 

In deze paragraaf worden diverse voorbeelden uit de literatuur behandeld en de 
invloed op �mlow. In paragraaf 5.2.1 wordt de invloed van het verlagen van het 
setpoint gegeven  en in paragraaf 5.2.2 het effect indien het maximaal debiet 
wordt begrenst. In paragraaf 5.2.3 wordt de laminaire stroming en in paragraaf 
5.2.4 wordt de buitenluchtkasten behandeld. In 5.2.5 wordt de invloed van het 
verhogen van de waterintredetemperatuur weergegeven. Ten slotte volgt in 
paragraaf 5.2.6 de invloed van een vaste bypass weergegeven. 
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5.2.1 Verlagen setpoint: -/- 1K 

Afwijkend waterzijdig gedrag van de warmtewisselaar onder ontwerpcondities en 
niet-ontwerpcondities kan worden veroorzaakt door een afwijkende instelling van 
de warmtewisselaar in de gebruiksfase. In deze paragraaf wordt het effect van het 
verlagen van de ingestelde uittredetemperatuur van 1K op het debiet m*w en 
temperatuurverschil T*w weergegeven. Een van de genoemde oorzaken van de 
Laag Temperatuur Kwaal is het verlagen van het setpoint Ta,out,set van de warmte-
wisselaar [2][16][17] tot beneden de ontwerptemperatuur Ta,out,nom. Hiervoor zijn 
diverse oorzaken aan te wijzen waarvan er hier drie genoemd worden uit de 
dagelijkse praktijk. 
• De eerste oorzaak is dat de klimaatinstallatie niet goed is ontworpen en/of de 

uitgangspunten tijdens het ontwerp afwijken van het werkelijk gebruik. 
• De tweede oorzaak is dat de warmtewisselaar wordt gedimensioneerd op basis 

van de luchtuittredetemperatuur van de warmtewisselaar en niet op basis van 
de luchtuittredetemperatuur van de luchtbehandelingskast. Hierdoor wordt de 
opwarming van de motor- ventilator combinatie van ongeveer 1K, die 
traditioneel achter het koelerblok wordt geplaatst, niet meegenomen waardoor 
de ontwerpuittredetemperatuur niet wordt gerealiseerd. 

• De derde oorzaak is opwarming van de toevoerlucht in het kanaal. 
 
De meest eenvoudige ingreep in de gebruiksfase is om de ingestelde waarde met 
1K te verlagen. Deze paragraaf is strikt genomen alleen geschikt voor de eerste 
oorzaak. Bij de tweede oorzaak is een kleinere warmtewisselaar geselecteerd op 
een uittredetemperatuur uit de kast van 16ºC. De huidige paragraaf geeft hiervoor 
echter wel een indicatief beeld. Van de warmtewisselaar uit paragraaf 4.1.1 wordt 
de uittredetemperatuur met 1K verlaagd naar Ta,set=14ºC. De temperatuur-
verschillen T*w en debieten m*w en zijn weergegeven in figuur 39. De huidige 
waarden en de procentuele verschillen ten opzichte van figuur 26 zijn naast de 
figuur gegeven. 
Met betrekking tot figuur 39 zijn de volgende aandachtspunten te benoemen: 
• Het waterzijdig temperatuurverschil is over de gehele linie gedaald en ligt voor 

een groot gedeelte onder de lijn van het constante temperatuurverschil T*w=1. 
• Het gemiddelde temperatuurverschil T*w,avg is met 14,5% gedaald. 
• Het maximum vermogen Q* stijgt tot 120% van de nominale waarde Q*nom. 
• Het waterzijdig debiet m*w stijgt tot 175% het ontwerpdebiet. Dit betekent dat 

de theoretische waterzijdige weerstand stijgt tot 175%²=306% en het 
opgenomen vermogen tot 535%. 

• Het totaal debiet bedraagt �m*w=585,49 en is een stijging van 56,4%. 
• Het minimum temperatuurverschil T*w,min =0,69 is gedaald met 11,6%. 
• Het minimum van T*w,min treedt nu op bij een lagere waarde van Q*=0,17 in 

plaats van Q*=0,19. Deze verplaatsing wordt veroorzaakt door de hogere 
watersnelheid die noodzakelijk is om het vermogen gevraagde vermogen te 
leveren. 
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Figuur 39: Afwijkende waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor ontwerp en niet-

ontwerpcondities, klimaatjaar 64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 6, Ta,out,set = Ta,out,nom -/- 1K 

 
Met vergelijking (5.1) wordt de Laag Temperatuur Kwaal gekwantificeerd. Hierbij 
worden de resultaten uit paragraaf 4.1.1 als m*w,nom gedefinieerd en de resultaten 
uit deze paragraaf als m*w. Alleen de waarden boven 15ºC worden gebruikt omdat 
onder deze temperatuur geen referentiewaarden beschikbaar zijn. Het resultaat 
van deze berekening is grafisch weergegeven in figuur 40.  

 
Figuur 40: Low Temperature Number �mlow, voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/65, water LT, 

lucht HT, module 6, Ta,out,set = Ta,out,nom -/- 1K 
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Op de horizontale as staan de genormaliseerd vermogens Q*nom gebaseerd op de 
vermogens bij een uittredeconditie van 15ºC. 
 
De volgende punten worden benoemd: 
• De grafiek geeft duidelijk aan dat het Low Temperature Number �mlow < 1. Er is 

hier duidelijk sprake van de Laag Temperatuur Kwaal. 
• Het Low Temperature Number �mlow is bruikbaar voor het hele werkgebied. 
• Het Low Temperature Number �mlow is niet constant en varieert sterk met het 

afgenomen vermogen. Bij grote Q*> 0,6 en kleine vermogens Q*<0,15 is dit het 
beste waarneembaar. 

• Bij lage vermogens daalt �mlow sterk. Dit wordt veroorzaakt doordat de waarde 
van m*w,nom naar 0 gaat terwijl m*w nog een eindige waarde heeft. 

 
In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van diverse warmtewisselaars uit 
hoofdstuk 4 met verschillende temperatuurtrajecten, aangesloten met module 6. 
 
Tabel 3: Resultaten warmtewisselaar voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/65, module 6, 

Ta,out,set = Ta,out,nom -/- 1K 

 
 
Duidelijk is dat een verlaging van het setpoint Ta,out,set met 1K betekent dat de 
energie efficiency van het GKW- systeem verminderd. De KM’s moet in lager 
deellast functioneren (T*w,avg daalt), de pompenergie stijgt (�m*w stijgt) en de 
gemiddelde temperatuur van de warme bron daalt (T*w,avg,m daalt). Dit effect is 
sterker bij de luchtzijdige LT toepassing waarbij Ta,out,nom < Tw,out,nom. 
 
5.2.2 Verlagen setpoint: -/- 1K met debietbegrenzing. 

De invloed van het verlagen van het setpoint en de invloed van een constant 
debiet klep is eerder weergegeven in paragraaf 3.3. In deze paragraaf wordt voor 
het Nederlandse klimaat het Low Temperature Number �mlow gegeven voor de 
warmtewisselaar uit paragraaf 4.1.1 waarbij het maximale debiet is begrenst op 
m*w=1. Dit resultaat is weergegeven in figuur 41. 
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Duidelijk is te zien dat de Laag Temperatuur Kwaal voorkomt gedurende een 
groot deel van de gebruikstijden. Vanaf ongeveer Q*nom=0,8 neemt �mlow af tot de 
waarde 1. Dit buigpunt geeft het punt aan waar de constant debiet klep volledig 
open staat: m*w=1.  

 
Figuur 41: Low Temperature Number �mlow, voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/65, water LT, 

lucht HT, module 6, Ta,out,set = Ta,out,nom -/- 1K, m*w,max=1 

 

 
Figuur 42: Luchtuittredetemperatuur voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/65, water LT, lucht 

HT, module 6, Ta,out,set = Ta,out,nom -/- 1K, m*w,max=1 

 



Oorzaken van een laag waterzijdig temperatuurverschil   

   50 

Vanaf dit moment blijft de waarde van m*w constant en stijgt m*w,nom, gebaseerd 
op Ta,out=15ºC, verder. Vanaf dit punt wordt de ingestelde uittredetemperatuur van 
14ºC niet continu meer gerealiseerd en is weergegeven in figuur 42. In figuur 41 is 
duidelijk te zien dat de debiet begrenzing een beperkt positief effect heeft en 
bevestigt de conclusie uit paragraaf 3.3. 
 
5.2.3 Laminaire stroming in de warmtewisselaar LT HT Mod.6 

Een van de genoemde oorzaken van de Laag Temperatuur Kwaal is het optreden 
van een laminaire stromingstoestand [14]. Het benoemde lage temperatuur-
verschil wordt veroorzaakt door warmtewisselaar die zijn aangesloten met module 
6. Dit verschijnsel is te zien in figuur 26 en figuur 30 ter plaatse van het minimum 
temperatuurverschil 

Echter, voortschrijdend inzicht vanuit de resultaten laten zien dat er geen 
sprake is van een overdadig debiet die het lage temperatuurverschil veroorzaakt 
maar uitsluitend van een laag temperatuurverschil die ervoor zorgt dat de KM niet 
in vollast kan functioneren. 

 In de oorspronkelijke definitie wordt gesproken over een “disease” (Kwaal) en 
is niet correct. Immers, de waarden van T*w,nom en T*w zijn gelijk aan elkaar en dit 
resulteert in Low Temperature Number �mlow=1. Voor een juiste begripsvorming is 
het beter om de term “disease” (Kwaal) te vervangen door “occurrence” 
(Gebeurtenis). 
 
5.2.4 100% Buitenluchtkasten en economisers 

Een derde oorzaak van de Laag Temperatuur Kwaal zijn economisers en 100% 
buitenluchtkasten [14][17]. Bij economisers wordt maximaal gebruik gemaakt van 
de aanwezige koelenergie in de buitenlucht. Bij volledig geopende buitenluchtklep 
functioneert deze opstelling als een 100% buitenluchtkast. De benoemde kwaal 
treedt op indien de retourwatertemperatuur lager is gekozen als de uittrede-
temperatuur in ontwerpcondities Tw,out,nom < Ta,out,nom. Dit geeft een structureel 
dalend temperatuurverschil T*w in deellast. Daarnaast kan de retourwater-
temperatuur nooit warmer worden dan de luchtintredetemperatuur. Het bijbe-
horend temperatuurprofiel is weergegeven figuur 28 en figuur 29. 

Echter, resultaten uit deze rapportage laten zien dat er geen sprake is van een 
overdadig debiet die het lage temperatuurverschil veroorzaakt. Het temperatuur-
verschil wordt veroorzaakt door een warmtewisselaar die met bovengenoemde 
temperatuurconditie is geselecteerd en wordt gebruikt. 

Het lage temperatuurverschil zorgt er wel voor dat de KM in een 
constant/variabel debiet systeem niet in vollast kan functioneren. 

Deze gebeurtenis is niet te omschrijven als een Kwaal en de definitie van de 
huidige definitie dekt de lading niet. Ook hier is het beter om de term “disease” te 
vervangen door “occurrence”. 
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5.2.5 Verhogen Tw,in: waterzijdig HT+0,5K - luchtzijdig HT & module 5 

Het verhogen van de aanvoerwatertemperatuur is ook een genoemde oorzaak 
van de Laag Temperatuur Kwaal [14][17]. Dit verhogen wordt veroorzaakt doordat 
bijvoorbeeld het setpoint van de KM hoger wordt ingesteld. Een tweede oorzaak is 
bij een WKO installatie waar de koude bron warmer is dan de ontwerp-
temperatuur. In dit voorbeeld wordt de aanvoerwatertemperatuur Tw,in met 0,5K 
verhoog van 9ºC naar 9,5ºC waarbij de uittredetemperatuur Ta,out gehandhaafd 
blijft.  
 
De resultaten van paragraaf 4.2.1 (waterzijdig HT, luchtzijdig LT & module 5) 
worden als de referentiewaarden T*w,nom en m*w,nom gedefinieerd. De nieuwe 
resultaten met een verhoogde waterintredetemperatuur worden T*w en m*w 
gedefinieerd. De Laag Temperatuur Kwaal �mlow is in figuur 43 weergegeven. 
 

 
Figuur 43: Low Temperature Number �mlow, voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/65, water HT, 

lucht HT, module 6, Tw,in = Tw,in,nom + 0,5K 

 
De afwijking in het debiet is gering maar loopt op bij grotere vermogens Q*. De 
beide plotselinge veranderingen in de grafiek worden veroorzaakt door de punt 
van de typische V-vorm, de overgang van de laminaire toestand naar de over-
gangstroming. Bij de plotselinge daling ( punt 1) komt m*w in het deze overgang 
en bij de plotselinge stijging (punt 2) m*w,nom. 
 
5.2.6 5% continu bypass 

Een andere oorzaken van het Laag Temperatuur Verschijnsel is het toepassen 
van driewegkleppen [14][15][16][17]. Het wordt daarom aanbevolen om drieweg-
kleppen te vervangen door tweewegkleppen. Echter, door het gebruik van twee-

1 

2 
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wegkleppen is van belang om het minimum debiet van de pomp te garanderen. 
Een gangbare oplossing is om het einde van het leidingwerk te voorzien van een 
vaste overstort. Hierdoor wordt de systeeminhoud vergroot en de dode tijd in het 
regelproces verkleind doordat er gekoeld water beschikbaar is bij de aftakking. 
Het laatste punt wordt voor comfortinstallaties niet strikt noodzakelijk geacht [14]. 
De invloed van deze vaste overstort (groen) is weergegeven in figuur 44 en wordt 
vergeleken met het oorspronkelijke temperatuurverschil uit figuur 30 (blauw). De 
procentuele verschillen zijn naast de figuur gegeven. 
 
 

 
Figuur 44: Afwijkende waterzijdige temperatuurverschillen T*w voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 

64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 6, 5% bypass continu 

 
In deze afbeelding is te zien dat deze bypass een continu negatief effect heeft en 
bij dalende vermogens Q* een stijgend negatief effect heeft op het op het water-
zijdig temperatuurverschil T*w. Het resultaat is dat het gemiddelde temperatuur-
verschil T*w,avg,m daalt met 16,1%. Ook het debiet �m*w stijgt met 24,5% en heeft 
direct effect op het energiegebruik van transportpomp. 
 
5.3 Energiegebruik transportpomp 

In de vorige paragrafen is weergegeven dat het debiet stijgt indien de warmte-
wisselaar wordt ingesteld op een lagere luchtuittredetemperatuur Ta,out of een 
hogere waterintredetemperatuur Tw,in waarvoor deze is ontworpen. Echter, het is 
niet mogelijk om deze waarden met elkaar te vergelijken omdat het aantal 
bedrijfsuren niet gelijk zijn. Daarom worden in deze paragraaf drie warmte-
wisselaars geselecteerd met verschillende uittredetemperaturen van Ta,out 14ºC, 
15ºC en 16ºC waarbij de uittredetemperatuur Ta,out,set op dezelfde waarde van 
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15ºC wordt ingesteld waardoor een gelijk aantal bedrijfsuren wordt verkregen 
(1879h). In het geval van 14ºC kan gesproken worden van een overgedimen-
sioneerde en bij 16 ºC van een ondergedimensioneerde warmtewisselaar. 

Het opgenomen theoretisch vermogen is gebaseerd op de gelijkvormigsheid-
regels van Euler waarbij n~H, n~V² en n~P³ [21]. Het vermogen van de pomp 
wordt als volgt berekend:  

p
p

pm
Q

η
∆= .

 (5.2) 

Hierin is Pp [W] het vermogen van de pomp, m [kg/s] het debiet, �p [m] de 
opvoerhoogte en �p [-] het totaal rendement van de pomp en de motor. Met de 
gelijkvormigsheidregels �p~m² wordt de opvoerhoogte geschreven als: 

2.map =∆  (5.3) 
Hierin is a [-] een constante. Het totaal opgenomen theoretisch energiegebruik 
van de pomp wordt nu berekend door na substitutie van (5.3) in (5.2). Hierbij 
wordt het debiet m vervangen door genormaliseerde debiet m*w en wordt deze 
vermenigvuldigd met de tijd t [h]. Hierbij worden a=1 en �p =1 als genomen. Voor 
de uren van het klimaatjaar waarbij koeling nodig is, volgt hieruit het dimensieloze 
energiegebruik E*p [h] van de transportpomp: 
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Door de dimensie van het energiegebruik E*p komt dit overeen met het aantal 
equivalente vollasturen van de circulatiepomp. Het resultaat wordt weergegeven 
in tabel 4 waarbij per warmtewisselaar een onderscheidt wordt gemaakt voor een 
regeling zonder en met constant debiet klep. Hierbij zijn de ontwerplucht-
uittredetemperaturen 14ºC, 15ºC en 16ºC en zijn uittredetemperaturen ingesteld 
op 15ºC. Ter vergelijk is de procentuele afwijking weergegeven ten opzichte van 
de waarde Ta,out,nom=Ta,out,set=15ºC zonder constant debiet klep. 
 
Tabel 4: Energiegebruik E*p van een warmtewisselaar met verschillende ontwerptemperaturen Ta,out,nom, met en 

zonder constant debiet klep voor een setpoint Ta,out,set=15ºC 

Zonder constant debiet klep Met constant debiet klep  
E*p [h] [%] E*p [h] [%] 

Ta,out,nom=16ºC 238,0 177,7 125,8 46,8 
Ta,out,nom=15ºC 85,7 100 80,0 -/- 6,7 
Ta,out,nom=14ºC 42,0 -/- 50,9 42,0 -/- 50,9 
 
Voor de wisselaar met een ontwerptemperatuur van 14ºC bedraagt het energie-
verbruik E*p 42,0h. Dit energiegebruik is gelijk voor de situatie met en zonder 
constant debiet klep omdat het maximale debiet nooit wordt overschreden. 

Voor de warmtewisselaar ontworpen op een uittredetemperatuur van 15ºC 
daalt het energieverbruik van 85,7h naar 80,0h. Deze besparing wordt 
gerealiseerd doordat gedurende 14h het debiet m*w op de ontwerpwaarde van 
m*w=1 wordt begrensd (figuur 26). Deze besparing op het energieverbruik wordt 
gedurende 0,74% van de tijd gerealiseerd. 
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De warmtewisselaar, geselecteerd op een uittredetemperatuur van 16ºC en 
wordt ingesteld op 15ºC, realiseert een energiegebruik van 238,0h indien er geen 
gebruik wordt gemaakt van een debiet begrenzing. Het toepassen van een 
constant debiet klep zorgt voor een reductie van E*p. Echter, de transportenergie 
blijft groter in vergelijking met een juist geselecteerde warmtewisselaar.  
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6 Conclusies 

De warmtewisselaar in de HVAC heeft invloed op de prestaties van de GKW-
installatie door het waterzijdig temperatuurverschil in deellast bedrijf. Het is van 
belang dat deze in deellast stijgt omdat transportenergie wordt bespaard en de 
KM in de energetische vollast conditie kan functioneren. Daarnaast is het bij 
WKO-installatie van belang dat de opslagcapaciteit wordt geoptimaliseerd 
waardoor met minder massa meer energie met een hoger temperatuurniveau 
opgeslagen wordt. Hieronder volgen de conclusies van dit onderzoek. 
 
Het waterzijdig temperatuurverschil in deellast wordt bepaald door de keuze van 
de wateruittredetemperatuur Tw,out,nom en de luchtuittredetemperatuur Ta,out,nom in 
ontwerpcondities. Het temperatuurverschil in deellast is bij toepassing van module 
6 variabel met een typische V-vorm en heeft een overheersend dalend of stijgend 
karakter. Bij toepassing van module 5 is er een gelijkmatig dalend of stijgend 
karakter. Het dalende of stijgende karakter in deellast wordt bepaald door het 
verschil van beide temperaturen: 

De conclusie is dat het gewenste stijgend waterzijdig temperatuurverschil in 
deellast voor module 5 en 6 uitsluitend wordt verkregen indien de wateruit-
tredetemperatuur lager is dan de luchtuittredetemperatuur in ontwerpcondities. Dit 
is grafisch weergegeven in figuur 45. 
 

 
Figuur 45: Ontwerpconditie resulterend in een stijgend  

waterzijdig temperatuurverloop in deellast 

 
Figuur 46: Ontwerpconditie resulterend in een dalend  

waterzijdig temperatuurverloop in deellast 

 
In figuur 46 is aangegeven welke ontwerpcondities leiden tot een dalend water-
zijdig temperatuurverloop in deellast. 

Tevens geeft dit het temperatuurverschil T*w,Q*=0 weer indien Q* naar 0 nadert. 
Het karakter van het waterzijdig temperatuurverschil van de warmtewisselaar in 
deellast is weergegeven in tabel 5. 
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Tabel 5: Overzicht karakter waterzijdig temperatuurverschil van de warmtewisselaar in deellast 

WATERZIJDIG 

LT HT 

 

module 6 module 5 module 6 module 5 

HT 
Ta,out,nom > 
Tw,out,nom 

V-vorm met een 
stijgend 

karakter en 
grote spreiding 

Gelijkmatig 
stijgend 

karakter met 
een grote 
spreiding 

V-vorm met een 
stijgend 

karakter en een 
grote spreiding 

Gelijkmatig 
stijgend 

karakter met 
een grote 
spreiding 

LU
C

H
TZ

IJ
D

IG
 

LT 
Ta,out,nom < 
Tw,out,nom 

V-vorm met een 
dalend karakter 

en grote 
spreiding 

Lineair dalend 
met een kleine 

spreiding 

V-vorm met een 
dalend karakter 

en een grote 
spreiding 

Lineair dalend 
met een kleine 

spreiding 

 
Het toepassen van module 5 leidt tot een versterking van het stijgend of dalend 
karakter van het waterzijdig temperatuurverschil ten opzichte van module 6. De 
weergave in ISSO47 dat een warmtewisselaar met een module 6 of module 5 in 
deellast uitsluitend een stijgend temperatuurverschil oplevert, is onvolledig. 

Gedurende 87,4% van de tijd is het afgenomen vermogen kleiner dan 40% van 
Q*nom bij een luchtuittredetemperatuur van 15ºC en gedurende 77,3% kleiner dan 
40% bij een uittredetemperatuur van 8,14ºC. Dit geeft het belang aan om de 
waterzijdige prestaties in deellast goed te kennen. 
 
Er is een nieuwe weergave gepresenteerd waarmee algemene de water- en 
luchtzijdige prestaties van warmtewisselaars voor ontwerp en niet-ontwerp-
condities worden weergegeven in het mollier diagram. Hierin wordt per lucht-
intredecondities het (I) totaal koelvermogen, het (II) waterzijdig temperatuur-
verschil, het (III) waterzijdig massadebiet, de (IV) uittredend vochtgehalte en (V) 
het aandeel bevochtigd oppervlak afgelezen. Hieruit worden de volgende 
conclusies getrokken: 
• Er is geen eenduidig verband tussen het totaal vermogen (figuur 16) en het 

waterzijdig temperatuurverschil (figuur 20) 
• Het startpunt van de ontvochtiging van de lucht (figuur 17, figuur 18), is bij een 

constante wateraanvoertemperatuur afhankelijk van het waterdebiet (figuur 19). 
• Het punt waarbij de warmtewisselaar volledig nat is (figuur 18), is bij een 

constante aanvoertemperatuur afhankelijk van het waterdebiet (figuur 19).. 
• Door het toepassen van een waterzijdige debiet begrenzing vertoont het totaal 

koelvermogen een buiging (figuur 21) indien de het maximale debiet wordt 
bereikt. 

• Door het toepassen van een waterzijdige debiet begrenzing vertoont het 
waterzijdig temperatuurverschil (figuur 22) een scherpe afbuiging indien de het 
maximale debiet is bereikt. 

• Het toepassen van een waterzijdige debiet begrenzing is zeer beperkt in staat 
om de stijging van het debiet door het verlagen van de luchtuittrede-
temperatuur, tegen te gaan (figuur 24). 
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In deze rapportage is een nieuwe definitie gepresenteerd waarmee de Laag 
Temperatuur Kwaal bij een warmtewisselaar gedetecteerd kan worden. 

w

nomw
low m

m
m *

,*
≡∆  (6.2) 

Een waarde kleiner dan 1 duidt op het optreden van de Laag Temperatuur Kwaal 
bij een warmtewisselaar. Deze waarde is niet constant en varieert met het 
vermogen (figuur 40 en figuur 43). Twee oorzaken van de Laag Temperatuur 
Kwaal zijn niet volledig, te weten 
• laminaire stroming in het blok (paragraaf 5.2.3) en  
• 100% buitenluchtkasten en economiser met een lage uittredetemperatuur 

(paragraaf 5.2.4) 
omdat beide niet leiden tot een “excessive amount of chilled water” volgens de 
definitie. Omdat beide oorzaken wel leiden tot een verlaagd temperatuurverschil in 
deellast waardoor de KM’s niet in vollast kunnen functioneren, is het een Laag 
Temperatuur Verschijnsel. 
 
Overdimensioneren leidt het tot een stijging van het waterzijdig temperatuur-
verschil en een daling van het debiet (figuur 36). Bij het selectie van de regelklep 
dient rekening gehouden te worden met dit kleinere debiet in verband met de 
regelbaarheid van het proces. 
 
Een vaste bypass heeft een stijgend negatief effect op het waterzijdig 
temperatuurverschil bij dalend vermogen. Dit wordt veroorzaakt doordat koud 
water uit de aanvoer direct wordt gemengd met warm water in de retour, 
afkomstig van de warmtewisselaar, waardoor het waterzijdig temperatuurverschil 
daalt. 
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7 Aanbevelingen 

Vanuit de resultaten en de conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan 
om het waterzijdig temperatuurverschil in deellast positief te beïnvloeden. 
 
7.1 Locatie ventilator 

De keuze van de ontwerptemperaturen is bepalend voor het karakter van het 
temperatuurverloop T*w in deellast. Door het verschil Ta,out - Tw,out groter te 
selecteren, wordt dit stijgend karakter positie beïnvloed. De keuze van Ta,out wordt 
bepaald door het proces maar kan wel positief beïnvloed worden. 

De meest herkenbare plaats van de ventilator is achter de warmtewisselaar. 
Hierdoor wordt de gekoelde lucht intern opgewarmd door de combinatie van 
ventilator en motor. Daarom wordt de luchtuittredetemperatuur van de warmte-
wisselaar lager gekozen. Hierdoor komen de water- en luchtzijdige temperaturen 
dichter bij elkaar liggen en is een grotere warmtewisselaar noodzakelijk. 
 

 
Figuur 47: Waterzijdige temperatuurverschillen T*w en debieten m*w voor de ontwerp en niet-ontwerpcondities, 

klimaatjaar 64/54 De Bilt, water HT, lucht HT, module 6, ventilator voor warmtewisselaar 

 
Door de ventilator vóór de warmtewisselaar te plaatsen worden beide punten 
omzeild. De warmtewisselaar uit paragraaf 4.2.1 wordt opnieuw geselecteerd met 
een luchtintredetemperatuur Ta,in van 28ºC + 1K voor de interne opwarming met 
een gelijk absoluut vochtgehalte Xa,in. De luchtuittredetemperatuur Ta,out,nom wordt 
nu verhoogd naar 15ºC + 1K. Met deze nieuwe selectie daalt UAdry met 12,6% en 
het debiet met 8,4%. Daarnaast stijgt het gemiddelde temperatuurverschil T*w,avg 
met 14,1% en het gemiddelde gewogen temperatuurverschil T*w,avg,m met 6,5%. 
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7.2 Hydraulische schakeling serie/parallel  

Het nieuwe inzicht in het waterzijdig temperatuurverschil van de warmtewisselaar 
in deellast biedt mogelijkheden deze positief in te passen. De luchtuittrede-

temperatuur wordt bepaald door 
het proces en kan niet in alle 
gevallen gewijzigd worden. 
Echter, het is wel mogelijk om 
gebruikers anders aan te 
sluiten. Hydraulische modulen 
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op 
parallelle gebruikers. Hierbij 
wordt centraal een constante 
wateraanvoertemperatuur Tw,in  
aangeboden. Waar nodig wordt 
een temperatuurtransformatie 
uitgevoerd. Hierbij wordt de 
watertemperatuur Tw,in,prim ver-
hoogd naar Tw,in,sec. Module 5 is 
een schakeling die hier veel 
voor wordt gebruikt. Het is nu 
mogelijk om de lage retour-
watertemperatuur in deellast te 
gebruiken als hoge aanvoer-
temperatuur. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat de gebruikers 
niet parallel maar (gedeeltelijk) 
in serie worden geplaatst. Het is 
nu mogelijk om het 
temperatuurverschil te ver-
groten en transportenergie te 
besparen. In figuur 48 is hiervan 
een voorbeeld gegeven in 

vollast conditie. De zwarte getallen geven de resultaten van de gebruikers in serie 
en de blauwe getallen geven de resultaten van de parallelle gebruikers. De 
gebruikers zijn uitgelegd op een vermogen van 50kW op een temperatuurtraject 
van 6-12ºC en op een vermogen van 25kW op een temperatuurtraject van 15ºC-
18ºC. Indien deze gebruikers parallel worden opgesteld, dan is onder vollast 
condities de retourwatertemperatuur 13,2ºC en het debiet 2,48kg/s. 
 
De 25kW-gebruiker wordt aangesloten op de retour van de 50kW-gebruiker. 
Onder vollast condities neemt de 25kW- groep 0,99kg/s van 12ºC af. De 
circulatiepomp moet het water halen waarbij de regelklep CV03 volledig open 
staat. Dit is een zogenaamde actieve groep [1]. Omdat het water een lagere 
temperatuur heeft dan de gewenste 15ºC moet het met retourwater van 18ºC 

 
Figuur 48: Inpassing hydraulische gebruikers in serie 
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worden gemengd. Dit debiet is 0,99kg/s en wordt met inregelafsluiter IRA03 
ingesteld. Het maximum debiet van de groep wordt ingesteld met IRA04. IRA01 
en IRA02 worden ingesteld op de ontwerpdebieten. 

De regelingen van de gebruiker van 50kW op laag temperatuur en de gebruiker 
van 25kW op hoge temperaturen werken autonoom. Op basis van temperatuur-
opnemer TT01 wordt regelklep CV03 aangestuurd die de watertemperatuur regelt. 
Mocht de aanvoertemperatuur TT01 achterblijven bij het setpoint, dan wordt CV02 
in serie aangestuurd. Ten slotte bevindt zich in de verbindingsleiding temperatuur-
opnemer TT02 die voorkomt dat het koude water via CV02 naar de retour stroomt. 

Na de aanpassing wordt onder de vollast conditie een retourwatertemperatuur 
gerealiseerd van 15ºC en is de massastroom gedaald tot 1,98kg/s. 
 
7.3 Geregelde bypass 

Bij toepassing van tweewegkleppen dient in het ontwerp rekening gehouden te 
worden met het minimum debiet van de pomp waarvoor een bypass wordt 
geplaatst. Deze bypass van “slechts” 5% van het nominale debiet verstoort het 
temperatuurverschil T*w. Een maatregel is om de inregelafsluiter in de bypass te 
vervangen door een tweewegafsluiter RA (figuur 49). 
 

 
Figuur 49: Afwijkende waterzijdige temperatuurverschillen T*w voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 

64/54 De Bilt, water LT, lucht HT, module 6, met geen (blauw), vaste (groen) en geregelde (rood) bypass 

 
In het hoofdnet wordt een debietmeter FT gemonteerd die de klep RA aanstuurt. 
Bij een stijgende debiet sluit de klep en blijft het temperatuurverschil maximaal. 
De klep kan aan het einde of het begin van de distributie geplaatst worden. Aan 
het einde heeft het voordeel dat de dode tijd verminderd. Aan het begin heeft het 
voordeel dat er minder opvoerhoogte is waardoor energie wordt bespaard [17]. De 
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invloed van de verbetering is te zien in figuur 49. Het voordeel van de 
gecontroleerde bypass (rood) ten opzichte van de vaste 5% bypass (groen) is 
weergegeven. De cijfers geven de verbetering aan ten opzichte van de 
ongeregelde bypass. Het debiet �m*w is met 16,9% gedaald en het gewogen 
temperatuurverschil T*w,avg,m is met 20% gestegen. 
 
7.4 Inwendige afwerking warmtewisselaar 

Bij de selectie van een warmtewisselaar wordt alleen rekening gehouden van de 
ontwerpconditie. In de ontwerpconditie bedraagt de inwendige waterzijdige 
warmteweerstand maar een klein deel van de uitwendige luchtzijdige weerstand. 
In deellast speelt de warmteweerstand, bij een variabel debiet, een steeds groter 
rol. Door het plaatsen van interne vinnen wordt de warmteweerstand verlaagd. In 
de literatuur worden voor insert wire coils verbeteringen. De literatuur geeft 
verbeteringen van de warmteoverdrachtscoëfficiënt tot een factor 3 bij 
gelijkblijvende pompdruk. Echter, deze verbetering en de verbetering ten gevolge 
van de U-bents zijn beide ten opzichte van een rechte proefopstelling en mogen 
daarom niet zondermeer gesommeerd worden. Het verdient aanbeveling om 
beide onderzoeken te combineren om zo het waterzijdig temperatuurverschil in 
deellast te maximaliseren. 
 
7.5 Selectie WKO 

Het WKO-systeem is gebaseerd op accumulatie van energie waarbij deze onder 
andere wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen de injectietemperatuur 
en de ontrekkingstemperatuur. Hierbij dienen de injectietemperaturen in deellast 
te voldoen aan het ontwerpniveau. Met de resultaten uit dit onderzoek is het 
mogelijk om de werkelijke gemiddelde injectietemperatuur T*w,avg,m te berekenen 
en positief te beïnvloeden. Nieuwe bronnen kunnen met minder massa en een 
groter temperatuurverschil geladen worden. Dit biedt mogelijkheden om de 
installaties en de bronnen kleiner en economisch gunstiger te ontwerpen. 
Bestaande bronnen kunnen geoptimaliseerd worden door de thermische 
capaciteit te vergroten waardoor deze duurzame techniek een groter aandeel 
krijgt en niet-duurzame technieken minder ingezet moeten worden. 
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Bijlage A:  Hydraulische schema’s 

De keuze in een GKW schakeling voor een type hydraulische schakeling is mede 
gebaseerd op de technische mogelijkheden van de KM. De moderne KM’s zijn 
technisch breder inzetbaar waarbij er nieuwe mogelijkheden zijn om deze 
hydraulisch in te passen [19]. In [1] worden 19 opwekkersmodulen, 4 
distributiemodulen en 8 gebruikers modulen benoemd waarmee de hydraulische 
schakeling samengesteld wordt. Daarnaast zijn er nog 5 omkeer- en 
koppelmodulen. Er zijn dus veel mogelijkheden om een hydraulisch schema op te 
bouwen. Hydraulische schema’s in de koeling kunnen historisch in drie principes 
worden verdeeld. 
 
Het eerste, het constant debiet systeem zoals globaal in figuur 50 is 

weergegeven, is het traditionele 
principe waarbij het waterdebiet 
over de verdamper in de KM KM 
constant moet zijn. Dit was 
ingegeven door de beperkte 
mogelijkheden van het expansie-
ventiel om voldoende snel en 
accuraat te regelen [19]. Het 
geleverd debiet door pomp CP is 
constant waarbij het vermogen van 
de gebruiker G wordt geregeld door 
middel van een driewegklep RA. 

Het overtollig debiet gaat via de kortsluitleiding direct naar de retourleiding en 
wordt gemengd met het retourwater afkomstig van de gebruiker. Een dalend 
vermogen resulteert in een dalend waterzijdig temperatuurverschil. Het pomp-
debiet en daarmee de transportenergie is constant en besparingen zijn op dit 
gebied niet mogelijk. 

Het tweede principe, het constant/variabel debiet systeem (figuur 51), heeft met 
de opkomst van de 
frequentie- of toeren-
regeling op pompen een 
grote vlucht genomen. Dit 
systeem is momenteel het 
meest toegepaste systeem 
in de HVAC [2]. Het 
vermogen bij de gebruiker 
G wordt geregeld door de 
tweewegklep RA. Alleen 
het debiet dat benodigd is 
wordt verplaatst door pomp 
CP2. Bij een dalende 
vermogensvraag sluit de 

 
Figuur 50: Constant debiet systeem [19] 

 

 
Figuur 51: Constant/variabel debiet systeem [19] 
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tweewegklep, stijgt het temperatuurverschil en daalt het debiet waardoor er 
minder transportenergie verbruikt [1]. Het debiet over de verdamper KM is 
constant en wordt verplaatst door pomp CP1. Om het verschil in debiet aan de 
primaire en de secundaire zijde mogelijk te maken is een ontkoppelleiding nood-
zakelijk. Hierdoor is de richting van het debiet in de ontkoppelleiding niet 
vastgelegd. Bij een stromingsrichting van boven naar onder (van aanvoer naar 
retour) daalt de gekoeld water retourtemperatuur GKW-R naar de KM. Bij een 
stromingsrichting van onder naar boven ( van de retour naar de aanvoer) stijgt de 
gekoeld water aanvoertemperatuur GKW-A naar de gebruiker. Het stijgen van de 
GKW-A is niet gewenst en daarom wordt de ontkoppelleiding vaak voorzien van 
een buffervat. 
 
Het derde en nieuwste principe is het variabel debiet systeem (figuur 52) waarbij 

het debiet over de 
verdamper KM en gebruiker 
G varieert. De transport-
energie wordt nu bespaard 
over het totale debiet van 
de GKW-installatie. In ver-
gelijking met figuur 50 en 
figuur 51 zijn de kortsluit-
leiding en de ontkoppel-
leiding niet meer nood-
zakelijk. Er is wel een 
geregelde kortsluitleiding 
noodzakelijk om het 

minimum debiet van de KM te garanderen (niet weergegeven). Bij een dalende 
vraag sluit de tweewegklep RA, stijgt de retourwatertemperatuur, daalt het debiet 
van pomp CP en wordt transportenergie bespaard [19]. 
 
 
 
 

 
Figuur 52: Variabel debiet systeem [19] 
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Bijlage B:  Toelichting Elmahdy zetfout 

Tijdens de verificatie van het model bleek dat de weergegeven waarden uit [31] 
niet gereproduceerd konden worden. Navraag bij de auteur leverde op dat er in de 
oorspronkelijke publicatie een zetfout is opgetreden en door middel van een 
erratum is verschenen [45]. 
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The last term of the right hand side (yellow shaded) was missing.   
 
I hope this answers your questions.  Should I be of further help, please let me know.  Good 
luck.�
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Bijlage C:  Gegevens wisselaars modelvorming 
Tabel 6: Invoerparameters warmtewisselaar [31][37] 

Omschrijving Script code Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar Wcoil 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar Hcoil 0,61 [m] 
Aantal rijen (horizontaal) Nrow 4 [-] 
Rijafstand Srow 32,8 [mm] 
Aantal circuits Ncir 16 [-] 
Buitendiameter buis Dt,o 15,9 [mm] 
Binnendiameter buis Dt,i 14,6 [mm] 
Aantal vinnen per meter Nfin 465 [m-1] 
Dikte van de vinnen dfin 0,165 [mm] 
Vervuilingsweerstand waterzijdig Rf 0 [m².K/W] 
 
Tabel 7: Lucht- en waterzijdige condities bij figuur 10: droge koeling 

Omschrijving Script code Waarden Eenheden 
Luchtintredetemperatuur Ta,in 35,61 [ºC] 
Relatieve vochtigheid RHin 15 [%] 
Debiet van de lucht Va 2130 [m³/h] 
Massastroom water mw 2,38 [kg/s] 
Temperatuur van het water Tw,in 8,39 [ºC] 
 
Tabel 8: Lucht- en waterzijdige condities bij figuur 12: natte koeling 

Omschrijving Script code Waarden Eenheden 
Luchtintredetemperatuur Ta,in 35,61 [ºC] 
Relatieve vochtigheid RHin 35 [%] 
Debiet van de lucht Va 2130 [m³/h] 
Massastroom water mw 2,38 [kg/s] 
Temperatuur van het water Tw,in 8,39 [ºC] 
 
Tabel 9: Lucht- en waterzijdige condities bij figuur 14: gedeelte natte koeling 

Omschrijving Script code Waarden Eenheden 
Luchtintredetemperatuur Ta,in 35,61 [ºC] 
Relatieve vochtigheid RHin 25 [%] 
Debiet van de lucht Va 2130 [m³/h] 
Massastroom water mw 2,38 [kg/s] 
Temperatuur van het water Tw,in 8,39 [ºC] 
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Bijlage D:  Modelvalidatie 

Om vast te stellen of modellen betrouwbare resultaten produceren, is het van 
belang dat er een controle wordt uitgevoerd. Aan de hand van de testdata uit [31] 
is het mogelijk om na de handberekening en de verificatie het model te valideren. 
De figuren uit paragraaf 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4 maken onderdeel uit van de hand-
berekeningen en verificaties worden verder niet vermeld. Verwezen wordt naar 
Bijlage B: Toelichting Elmahdy zetfout)  waarin een fout wordt toegelicht die 
tijdens de verificatie is geconstateerd. Het doel is om aan te tonen dat de resul-
taten een juist beeld geven van het karakter van de warmtewisselaar. Het is het 
niet mogelijk gebleken om alle waarden uit het experiment exact te reproduceren. 

De luchtsnelheid is op verschillende plaatsen in de testopstelling gemeten 
waarbij niet is aangegeven bij welke temperatuur deze gemeten is. Aan de hand 
van de luchtsnelheid wordt eerst het volumedebiet berekend en vervolgens aan 
de hand van het luchtzijdig temperatuurverschil en het voelbare vermogen de 
soortelijk massa. Deze waarden zijn als invoerparameters als constanten 
ingegeven. Aan de hand van het totaal vermogen en het waterzijdig 
temperatuurverschil is het waterdebiet bepaald. De gebruikte soortelijke warmte 
van lucht en water zijn constant aangenomen. Voor de modelvalidatie zijn de 
waarden van C1, C2, Atot,o,a Afin en �a als constanten ingevoerd uit [37]. 
 
In deze bijlage worden de figuren weergegeven met betrekking tot de model-
validatie. Het model is gevalideerd met de meetwaarden uit [31]. De directe 
waarden uit het experiment zijn groen weergegeven. De indirecte of berekende 
waarden zijn blauw weergegeven en de resultaten van het hier gebruikte model 
zijn geel weergegeven. De resultaten zijn weergegeven in  
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 en tabel 13 voor de warmtewisselaar met 4 respectievelijk 8 rijen. De fysieke 
eigenschappen van de warmtewisselaar zijn weergegeven in tabel 10. 
 
Tabel 10: Invoerparameters warmtewisselaar Modelvalidatie 

Omschrijving Script code Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar Wcoil 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar Hcoil 0,61 [m] 
Aantal rijen (horizontaal) Nrow 4 / 8 [-] 
Rijafstand Srow 32,8 [mm] 
Aantal circuits Ncir 16 [-] 
Buitendiameter buis Dt_o 15,9 [mm] 
Binnendiameter buis Dt_i 14,6 [mm] 
Aantal vinnen per meter Nfin 465 [m-1] 
Dikte van de vinnen dfin 0,165 [mm] 
Vervuilingsweerstand waterzijdig Rfoul 0 [m².K/W] 
Luchtintredetemperatuur Ta,in 35,61 [ºC] 
Relatieve vochtigheid RHin 15 [%] 
Debiet van de lucht Va 2130 [m³/h] 
Massastroom water mw 2,38 [kg/s] 
Temperatuur van het water Tw,in 8,39 [ºC] 
De constanten van de lucht, het water en de wisselaar zijn gegroepeerd in tabel 
11. Omdat de intredetemperatuur van de lucht en de daarmee samenhangende 
soortelijke massa aanzienlijk kan verschillen, wordt de massastroom van de lucht 
berekend uit de volumestroom betrokken op de uittredehoeveelheid. 
 
Tabel 11: Constanten fysische eigenschappen water en lucht 

Omschrijving Symbool Waarde Eenheden 
Soortelijke warmte water cw 4200 [J/kg.K] 
Soortelijke massa water �w 999 [kg/m³] 
Prantle-getal water Prw 10,63 [-] 
Dynamische viscositeit water �w 1,433.10-3 [kg/m.s] 
Geleidingscoefficient water �w 0,574 [W/m.K] 
Nusselt getal water Nuw 4,36 [-] 
Soortelijke warmte lucht ca 1006 [J/kg.K] 
Soortelijke massa lucht �a 1,2 [[kg/m³] 
Prantle-getal lucht Pra 0,73 [m².K/W] 
Dynamische viscositeit lucht �a 1,795.10-5 [kg/m.s] 
Geleidingscoefficient buis, koper �t 370 [W/m.K] 
Geleidingscoefficient vin, aluminium �fin 0,574 [W/m.K] 
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Tabel 12: Modelvalidatie voor een warmtewisselaar met 8 rijen naar[31] 

 
De resultaten uit tabel 12 zijn grafisch weergegeven in figuur 53 tot en met figuur 
56. Hierin zijn de lijnen van -5% en +5% afwijking weergegeven. 
 

 
Figuur 53: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

totaal vermogen Ptot voor een koelbatterij 
met 8rijen 

 
Figuur 54: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

voelbaar vermogen Psen voor een 
koelbatterij met 8rijen 

 
Figuur 55: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

luchtzijdig �Ta [K] temperatuurverschil voor 
een koelbatterij met 8rijen 

 
Figuur 56: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

waterzijdig temperatuurverschil �Tw [K] 
voor een koelbatterij met 8rijen 

 



Bijlage D: Modelvalidatie   

   72 

Tabel 13: Modelvalidatie voor een warmtewisselaar met 4 rijen naar [31] 

 
 

 
Figuur 57: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

totaal vermogen Ptot [W] voor een 
koelbatterij met 4rijen 

 
Figuur 58: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

voelbaar vermogen Psens [W] voor een 
koelbatterij met 4rijen 

 
Figuur 59: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

luchtzijdig temperatuurverschil �Ta [K[ voor 
een koelbatterij met 4rijen 

 
Figuur 60: Vergelijk tussen gemeten en berekende 

waterzijdig temperatuurverschil �Tw [K[ 
voor een koelbatterij met 4rijen 
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Bijlage E:  Koudeafgifte karakteristiek 

In technische handboeken worden de regelklep en de warmtewisselaar samen 
gekozen zodat er een lineair verband ontstaat tussen de stand van de regelklep 
en het afgegeven vermogen. De warmtewisselaar heeft, in verwarmingsbedrijf, 
een bovenlineair verloop waardoor er vaak een equiprocentuele klep toegepast 
wordt. De resultaten van paragraaf 4.1en 4.2 kunnen herschikt worden waardoor 
de afgiftekarakteristiek van de warmtewisselaar weergegeven wordt. Dit is weer-
gegeven in tabel 14 en tabel 15. 
In de grafieken is ook het verband weergegeven vanuit de literatuur bekende 
formules [50] De warmteoverdrachtsfactor � wordt berekend uit (G.1): 

nomoutanominw

nomouwnominw

TT

TT
correctie

,,,,

,,,,.
−
−

=α  (G.1) 

Hierbij bedraagt de  correctie 0,6 bij module 6 en 1 bij toepassing van module 5. 

( ) w

w

m
m

Q
*.1

*
*

αα −+
=  (G.2) 

 
Door voor oplopende debieten m*w van 0 tot 1 het afgegeven vermogen Q* te 
berekenen, worden de rode lijnen in de onderstaande grafieken verkregen. 
 
Tabel 14: Koudeafgifte karakteristiek van een warmtewisselaar voor waterzijdig LT, luchtzijdig HT & module 6 

(linksboven) & module 5 (linksonder), luchtzijdig LT & module 6 (rechtsboven) en module 5 
(rechtsonder). 
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Tabel 15: Koudeafgifte karakteristiek van een warmtewisselaar voor waterzijdig HT, luchtzijdig HT & module 6 
(linksboven) & module 5 (linksonder), luchtzijdig LT & module 6 (rechtsboven) en module 5 
(rechtsonder). 

  

  
 
De formules uit de literatuur zijn een vereenvoudiging en houden geen rekening 
met de stromingstoestand in de warmtewisselaar. De kenmerkende knik voor de 
overgang tussen laminaire en de overgangsstroming wordt niet weergegeven. De 
resultaten geven aan warmtewisselaars waarvoor geldt Ta,out,nom<Tw,out,nom reeds 
van zichzelf een equiprocentueel karakter hebben. Door het toepassen van een 
equiprocentuele klep wordt de niet-lineariteit versterkt waardoor het gewenste 
lineair verband tussen klepstand en afgegeven vermogen niet wordt gerealiseerd. 
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Bijlage F:  Gegevens wisselaars variantenstudie 
Tabel 16: Invoerparameters warmtewisselaar Water LT, Lucht HT 

Omschrijving Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Aantal rijen (horizontaal) 4 [-] 
Rijafstand 32,8 [mm] 
Aantal circuits 20 [-] 
Buitendiameter buis 7 [mm] 
Binnendiameter buis 6 [mm] 
Aantal vinnen per meter 433 [m-1] 
Dikte van de vinnen 0,165 [mm] 
Tabel 17: Invoerparameters warmtewisselaar Water LT, Lucht LT 

Omschrijving Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Aantal rijen (horizontaal) 12 [-] 
Rijafstand 32,8 [mm] 
Aantal circuits 20 [-] 
Buitendiameter buis 8 [mm] 
Binnendiameter buis 7 [mm] 
Aantal vinnen per meter 400 [m-1] 
Dikte van de vinnen 0,165 [mm] 
Tabel 18: Invoerparameters warmtewisselaar Water HT, Lucht HT 

Omschrijving Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Aantal rijen (horizontaal) 6 [-] 
Rijafstand 32,8 [mm] 
Aantal circuits 20 [-] 
Buitendiameter buis 7 [mm] 
Binnendiameter buis 6 [mm] 
Aantal vinnen per meter 380 [m-1] 
Dikte van de vinnen 0,165 [mm] 
Tabel 19: Invoerparameters warmtewisselaar Water HT, Lucht LT 

Omschrijving Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar 0,61 [m] 
Aantal rijen (horizontaal) 6 [-] 
Rijafstand 32,8 [mm] 
Aantal circuits 20 [-] 
Buitendiameter buis 7 [mm] 
Binnendiameter buis 6 [mm] 
Aantal vinnen per meter 380 [m-1] 
Dikte van de vinnen 0,165 [mm] 
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Bijlage G:  Aanvullende modelverificatie 

Een van de uitkomsten van dit werk is de dalende lijn in deellast bij de toepassing 
van een tweewegregelklep (paragraaf 4.1.2 en 4.2.4). Dit resultaat is naar weten 
van de auteur niet vastgesteld in eerdere publicaties tenzij het als afwijkend (Laag 
Temperatuur Kwaal) wordt omschreven. Daarom is na het afronden van de 
modelvalidatie een eenvoudige, droge koeler doorgerekend met hydraulische 
module 5. Hierdoor blijft de UA waarde constant. In tabel 20 staan de 
invoergegevens vermeldt en worden de drie verschillende varianten. 
• variant I: Tw,out,nom=Ta,out,nom-3K (figuur 61) 
• variant II Tw,out,nom=Ta,out,nom  (figuur 62) 
• variant III Tw,out,nom=Ta,out,nom+3K (figuur 63) 
 

Water Temperature Difference T*w / mass flow m*w
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Figuur 61: Waterzijdige temperatuurverschillen en 

debieten voor ontwerp en niet-ontwerp-
condities, module 5, variant I: 
Tw,out,nom=Tair,out,nom-3K 
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Figuur 62: Waterzijdige temperatuurverschillen en 

debieten voor ontwerp en niet-ontwerp-
condities, module 5, variant II 
Tw,out,nom=Tair,out,nom 

Water Temperature Difference T*w / mass flow m*w
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Figuur 63: Waterzijdige temperatuurverschillen en 

debieten voor ontwerp en niet-ontwerp-
condities, module 5, variant III 
Tw,out,nom=Tair,out,nom+3K 

 

 
Deze aanvullende verificatie laat zien dat de gevonden resultaten correct zijn. 
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Tabel 20: Invoerparameters warmtewisselaar aanvullende modelverificatie 

Omschrijving Script code Waarden Eenheden 
Netto breedte warmtewisselaar Wcoil 0,61 [m] 
Netto hoogte warmtewisselaar Hcoil 0,61 [m] 
Debiet van de lucht Va 3349 [m³/h] 
Luchtintredetemperatuur Ta,in 28 [ºC] 
Luchtuittredetemperatuur Ta,out 15 [ºC] 
Waterintredetemperatuur Tw,in 6 [ºC] 
Massastroom water mw 0,55 [kg/s] 
UA-waarde UA 1200 [W/K] 
Wateruittredetemperatuur I Tw,out,I 12 [ºC] 
UA-waarde UAI 1200 [W/K] 
Wateruittredetemperatuur II Tw,out,II 15 [ºC] 
UA-waarde UAII 1342 [W/K] 
Wateruittredetemperatuur III Tw,out,III 18 [ºC] 
UA-waarde UAIII 1538 [W/K] 
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Bijlage H:  Laag Temperatuur Kwaal 

In paragraaf 5.1 is de Laag Temperatuur Kwaal gekwantificeerd waarbij alleen is 
uitgegaan van debieten. In de originele definitie wordt naast het debiet ook 
gesproken over de temperaturen. De verwachting is dan ook dat deze parameter 
gebruikt kan worden om de kwaal vast te stellen. In dat geval kan de Laag 
Temperatuur Kwaal op basis van de temperatuur worden gedefinieerd als: 

n
low T

T
T

*
*

. ≡∆  (0.3) 

Indien �Tlow<1, dan is er sprake van de Laag Temperatuur Kwaal en een waarde 
>1 geeft een verbeterde situatie aan. Met dezelfde brongegevens als paragraaf 
5.2.1 wordt dit inzichtelijk gemaakt voor de temperaturen in figuur 64. Hierbij 
worden de volgende punten benoemd: 
• Aan de hand van de gedefinieerde vergelijking en de grafiek is niet eenduidig 

vast te stellen dat de Kwaal optreedt. De waarde stijgt voor een groot aantal 
uren boven de waarde van 1. 

• Het verschil is te verklaren doordat T*w,min lager is en optreedt bij een lagere 
waarde van Q*. Dit wordt veroorzaakt doordat het debiet hoger is en het 
minimum van de V-vorm bij een lager vermogen optreedt. 

 

 
Figuur 64: Low Temperature Number �Tlow, voor ontwerp en niet-ontwerpcondities, klimaatjaar 64/65, water LT, 

lucht HT, module 6, Ta,out,set = Ta,out,nom -/- 1K 

 
Uit deze beschouwing is duidelijk dat de Kwaal niet algemeen door middel van 
temperaturen gedetecteerd kan worden. 


