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SAMENVATTING 

Heden ten dagen gaat er steeds meer aandacht uit naar de veranderingen van ons 
klimaat. Kreten als 'het wordt steeds warmer' en 'de zeespiegel zal stijgen' komen dan 
vaak voorbij. Het KNMI heeft in 2006 klimaatscenario's voor de aankomende decennia 
gepresenteerd, waarbij enkel wordt uitgegaan van gemiddelde temperatuursstijgingen 
ten opzichte van 1990. 
Voor gebouwen die gebruik maken van warmte-koudeopslag (WKO) voor de levering 
van warmte en koude aan het gebouw zijn deze veranderingen belangrijk. Dit komt 
doordat de goede werking van een WKO-systeem sterk afhangt van de balans in de 
energievraag aan de bodem. 
Naast mogelijke klimaatveranderingen zijn ook verschillen in de ontwerpuitgangspunten 
en de uiteindelijke realisatie belangrijk. Deze verschillen, zoals slechtere isolatie of een 
slechte luchtdichtheid van de gevel, maar ook een ander gebruik van het gebouw dan 
aangenomen, hebben ieder hun invloed op de energievraag van een gebouw en de 
verhouding daarin. 
Meestal wordt tijdens het ontwerpproces de afweging over het wel of niet toepassen 
WKO gebaseerd op een relatief eenvoudige energiebalansberekening. Indien daaruit 
blijkt dat de verwachte warmte- en koudevraag van het gebouw leidt tot een warmte- en 
koudevraag aan de bodem die ongeveer in balans is, gaat het licht voor WKO op groen. 
In dit afstudeerwerk is gekeken of een enkele energiebalansberekening voldoende is om 
deze afweging te kunnen maken, of dat het wenselijk is dit uitgebreider, met 
bijvoorbeeld dynamische simulaties, te doen. 
Tevens is onderzocht wat het effect kan zijn van extra koude laden met 
luchtbehandelingskasten met het oog op afwijkende situaties of de afweging over het 
toepassen van WKO. 

Het effect van afwijkende situaties op de warmte- en koudevraag is onderzocht door van 
de bijna voltooide nieuwbouw het 'Centrum voor Levenswetenschappen' van de 
Rijksuniversiteit van Groningen een gebouwmodel in HAMBase te maken. Met dit 
gebouwmodel in de invloed van diverse afwijkende situaties op de energievraag van het 
gebouw inzichtelijk gemaakt. 
Om te kunnen onderzoeken wat het effect van het koude laden met 
luchtbehandelingskasten is zijn voor vier opties simulatiemodellen in Simulink gemaakt. 
Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de vier opties is dat ze binnen de fysieke 
mogelijkheden die het gebouw biedt moeten passen en dat er slecht zeer beperkt 
installatietechnische en bouwkundige wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. 

Voor het Centrum voor Levenswetenschappen zijn met het gebouwmodel simulaties 
uitgevoerd om te bepalen wat de energiebalans zou worden en wat de invloed is van 
afwijkende situaties. Daaruit komt naar voren dat ook bij de uitgebreidere berekeningen 
diverse aannames gedaan moeten worden die aanzienlijke invloed op de energiebalans 
kunnen hebben. 
Tevens zullen er meestal verschillen ontstaan (afwijkende situaties) tussen de 
ontwerpuitgangspunten en de uiteindelijke realisatie. Die verschillen zijn per definitie niet 
verdisconteerd in de ontwerpberekeningen en I of -simulaties. 
Uitgebreidere berekening of simulaties hoeven dus niet perse te leiden tot een betere 
afweging tussen het wel of niet toepassen van warmte-koudeopslag, echter kunnen ze 
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wel meer informatie geven over welke situaties extra van belang zijn met betrekking tot 
de energiebalans. 

De resultaten van de simulaties met de opties om koude te laden laten zien dat er met 
behulp van luchtbehandelingskasten aanzienlijke hoeveelheden koude gegenereerd kan 
worden. Met deze mogelijk voor het extra genereren van koude kan gestuurd worden in 
de energiebalans van een gebouw. Tevens is het hierdoor mogelijk om afwijkende of 
veranderende situaties goed op te vangen, wat een WKO-installatie beduidend 
robuuster maakt. 
Een bijkomend effect van een robuustere WKO-installatie is dat de afweging tussen het 
wel of niet toepassen van WKO minder kritisch wordt. 
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VOORWOORD 

Het eerste dat in me opkomt als ik over de afronding van mijn studie nadenk is: 
'nooit gedacht, toch gehaald'. 
Dit klinkt waarschijnlijk negatiever dan dat het voor mij is. Met het voor u liggende 
afstudeerwerk rond ik namelijk vol vreugde mijn duale Masteropleiding Building Services 
aan de Technische Universiteit Eindhoven af. Het 'nooit gedacht, toch gehaald' gaat 
vooral over de, op één maand na, vijf jaar die ik daarvoor nodig heb gehad en de 
vanzelfsprekende (persoonlijke) drempels die ik heb moeten slechten. 
Meer dan eens heb ik gedacht dat stoppen eigenlijk de enige optie was die ik nog had. 
Echter, evenzo vaak, heeft mijn omgeving die gedachte kunnen veranderen. Ik kan nu 
niet anders zeggen dan dat ik ze daar zeer erkentelijk voor ben, waarbij ik een aantal 
van hen in dit voorwoord extra wil bedanken. 

Als ik aan de zakelijke kant begin wil ik mijn werkgever Royal Haskoning en met name 
Martien Arts en Erik Tober dank betuigen. Martien heeft me, als hoofd van mijn 
adviesgroep, vele mogelijkheden geboden deze studie af te ronden. Ik kan vol 
overtuiging zeggen dat die mogelijkheden onmisbaar waren en dat ze veel groter zijn 
geweest dan je eigenlijk mag verwachten van je werkgever. Erik heeft me, als 
begeleider vanuit Haskoning, door de laatste paar maanden geholpen door me een 
aantal keer weer de juiste helikopterview voor te houden. 

Ook mijn begeleiders van de TU/e, Martin de Wit, Jos van Schijndel en Gert Boxem, 
verdienen een woord van dank. Gert voor de benodigde kritische blik op de 
probleemdefinitie en rapportage. De opmerking "je eindverslag lijkt wel erg op een 
adviseursrapport" zie ik toch als compliment. Jos voor de ondersteuning in het maken 
van de simulatiemodellen en de oplossingsgerichtheid daarin. Martin heeft het, als 
voo~itter van de begeleiderscommissie, voor me mogelijk gemaakt in een relatief korte 
periode mijn afstudeerwerk te voltooien. De wetenschap dat ik één van de laatste 
afstudeerders van Martin moet zijn geeft een extra dimensie aan de voltooiing van mijn 
studie. Ik hoop dat je na je officiële afscheid aankomende maart van de extra tijd zult 
genieten. 

De mensen waaraan ik het meest aan te danken heb, zijn de mensen die het dichtst bij 
mij staan. Femke heeft thuis maanden aan rotzooi van studiespullen, stress en 
nukkigheden moeten en kunnen weerstaan. Bovendien was ze er altijd als ik het echt 
niet meer zag zitten en zorgde er dan voor dat ik toch weer verder kon kijken. 
Van mijn moeder kreeg ik vaak opbeurende telefoontjes en regelmatig waren onze 
lunches in Nijmegen of Den Bosch een welkome break in mijn studiewerkzaamheden. 
Daarnaast veel dank aan Eddy, voor de laatste nauwkeurige controle van mijn verslag, 
en Marianne, mijn broers, Piet-Hein en Joris-Jan, en hun vrouwen, Piet, Jan en alle 
vrienden die altijd geïnteresseerd waren in mijn studie en de voortgang daarin. 

Melchior Frank 
4 februari 2010 
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1 INLEIDING 

Heden ten dagen gaat er steeds meer aandacht uit naar de veranderingen van ons 
klimaat. Kreten als 'het wordt steeds warmer' en 'de zeespiegel zal stijgen' komen dan 
vaak voorbij. Het KNMI heeft in 2006 klimaatscenario's voor de aankomende decennia 
gepresenteerd, waarbij enkel wordt uitgegaan van gemiddelde temperatuursstijgingen 
ten opzichte van 1990. 

Het is evident dat vanuit installatietechnisch oogpunt zulke klimaatsveranderingen ook 
gevolgen hebben voor het ontwerp van de gebouwgebonden installaties. 
In een traditioneel ontwerpproces worden installaties vooral gedimensioneerd op basis 
van een aantal vastgestelde (uiterste) weerssituaties, bijvoorbeeld een 
buitentemperatuur van -10°C of + 28°C, waarbij bepaalde binnencondities gehaald 
moeten kunnen worden. Vanuit dit ontwerpproces zullen de gevolgen van 
temperatuurstijgingen voornamelijk opgelost worden door simpelweg een grotere 
koelmachine of meer koude afgevende elementen in een gebouw op te nemen. Voor 
een groot deel van de huidige gebouwen zou dit, als een hoger energieverbruik en het 
duurzaamheidsvraagstuk buiten beschouwing worden gelaten, een afdoende oplossing 
zijn. 
Er zijn echter steeds meer gebouwen waarbij deze oplossing niet zonder meer voldoet. 
Het gaat hierbij vooral om gebouwen waarbij de balans tussen de warmte- en 
koudevraag belangrijk is, omdat er opslag van warmte en koude wordt toegepast. 
Warmte-koudeopslag (WKO) is een inmiddels bewezen techniek die, mits goed 
uitgevoerd en gestuurd, tot aanzienlijke beperkingen van energiegebruik en 
milieubelasting kan leiden. 
Voor het ontwerp van een WKO-installaties wordt, naast de uitgangspunten van het 
traditionele ontwerp, ook gekeken naar wat de energievraag van een gebouw 
gedurende een jaar is. Een algemeen uitgangspunt waaraan voldaan moet worden voor 
een goedwerkend WKO-systeem is namelijk dat de warmte- en koudelevering vanuit de 
bodem over een jaar gezien ongeveer even groot moet zijn. 
Hoewel het aardig klinkt dat men ook naar de verwachte energievraag gedurende een 
jaar kijkt, houdt het meestal niet meer in dan het berekenen van de energievraag op 
basis van, via de traditionele ontwerpwijze bepaalde, maximale capaciteiten voor 
verwarming en koeling en de kengetallen voor het aantal vollasturen dat deze 
capaciteiten benodigd zijn. 
In de meeste ontwerptrajecten wordt op deze manier bepaald of WKO toegepast kan 
worden. Vaak ontbreekt simpelweg het geld en dus de tijd om uitgebreider te doen, 
bijvoorbeeld door het gebruik van dynamische simulaties. Er wordt hierdoor geen direct 
verband gelegd tussen het buitenklimaat en de verwachte energievraag en wat de 
eventuele gevolgen zijn als een aantal ontwerpuitgangspunten veranderen, niet correct 
of niet haalbaar blijken. 

Een bijkomend aandachtspunt met betrekking tot het toepassen van WKO is het 
verwachte probleem van een steeds groter verschil tussen de warmte- en koudevraag 
van een gebouw. Hierdoor is een goed functionerend WKO-sytseem steeds moeilijker te 
realiseren. Er zijn nu reeds projecten bekend waarbij de balans tussen warmte- en 
koudevraag niet of moeilijk te handhaven is. Daarnaast is het een logisch gevolg van 
een stijging van de gemiddelde buitentemperatuur dat er meer koude en minder warmte 
in een gebouw nodig zal zijn. 
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Bij de huidige projecten wordt het probleem van de onbalans tussen warmte en 
koudevraag meestal opgelost door corrigerend in te grijpen met de inzet van extra 
koeltorens of cv-ketels die losstaan van de gebouwgebonden installaties. 
Voor nieuwe projecten, die zeker voor de aankomende decennia worden ontworpen en 
daarmee volop te maken hebben met de aangekondigde klimaatveranderingen, bestaat 
de mogelijkheid om met veranderende warmte- en koudevraag rekening te houden in 
het ontwerp van de installaties. Uit literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2) blijkt dat een 
van de mogelijkheden hiervoor het tijdens de winter opslaan van extra koude in de 
bodem door de inzet van de, toch al in het gebouw aanwezige, luchtbehandelingskasten 
is. 

1.1 Analyse, probleemstelling en onderzoeksvragen 

Verschillen tussen de ontwerpuitgangspunten en de uiteindelijke realisatie (bijvoorbeeld 
veroorzaakt door de detailuitwerking van het ontwerp en I of bouwfouten) en tussen 
aangenomen gebruikspatronen en het uiteindelijke gebruik van een gebouw komen 
altijd voor. Meestal hebben deze afwijkingen geen grote invloed op de prestaties van 
een gebouw en haar installaties. Bij het toepassen van WKO zijn afwijkingen echter 
kritischer, omdat ze (indirect) van invloed kunnen zijn op de balans tussen warmte- en 
koudevraag. 

Uit het voorgaande zijn twee belangrijke hoofdvragen af te leiden. Op de eerste plaats is 
het de vraag of de afweging van het wel op niet kunnen toepassen van WKO op basis 
van één energiebalansberekening niet te kort door de bocht is, omdat er op die manier 
geen enkele rekening wordt gehouden met de gevoeligheid voor afwijkende situaties. 
Ten tweede rijst de vraag welk effect het koude laden met luchtbehandelingskasten 
(LBK's) kan sorteren en of dat eventueel voldoende is om afwijkende situaties op te 
vangen. De mogelijkheden van een WKO-installatie om aan de prestatie-eisen te 
voldoen, ook als indien er sprake is van afwijkende situaties in gebruik of realisatie, 
wordt de robuustheid van een installatie genoemd. 

De probleemstelling van dit afstudeerwerk wordt daarmee tweeledig: 
I. Biedt een enkele energiebalansberekening voldoende basis voor de afweging of 

WKO wel of niet toegepast kan worden? 
11. Kan extra koude laden deze afweging minder kritisch maken en een WKO 

installatie robuuster maken? 

De probleemstelling wordt met onderstaande deel- c.q. onderzoeksvragen beantwoord: 
1. Onder welke, eventueel van de ontwerpuitgangspunten afwijkende, 

omstandigheden ontstaat een onbalans tussen de warmte- en koudevraag en 
hoe aannemelijk is het dat deze omstandigheden zich voordoen? 

2. Voor welke componenten in het ontwerp met WKO is het raadzaam die op een 
uitgebreidere methode, bijvoorbeeld met behulp van dynamische simulaties, te 
bepalen? 

3. Wat is het effect dat met koude laden met LBK's bereikt kan worden en geeft dit 
de mogelijkheid voor het opvangen van fouten in het ontwerp (verkeerde of niet 
haalbare uitgangspunten), of fouten tijdens de realisatie (slechtere kwaliteit van 
de bouw of materialen)? 

4. Is de hoeveelheid extra te laden koude voldoende om te kunnen sturen in de 
balans van het WKO systeem? 
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1.2 Methodiek 

Er is gekozen om bovenstaande vragen te beantwoorden aan de hand van een 
bestaand gebouw. Het gebouw dat hiervoor gekozen is, is het Centrum voor 
Levenswetenschappen van de Rijksuniversiteit van Groningen. 
Het Centrum voor Levenswetenschappen (CvL) is ontworpen om energiezuinig en 
duurzaam te zijn. Om dit te bereiken wordt er onder andere gebruik gemaakt van WKO 
in combinatie met warmtepompen en betonkernactivering. Het gebouw wordt medio 
2010 opgeleverd en zal de aankomende 40 tot 50 jaar in gebruik zijn, waardoor het te 
maken zal krijgen met de verwachte klimaatveranderingen. 
Van dit gebouw zijn het ontwerp en de ontwerpuitgangspunten goed bekend. 

Om antwoord te kunnen geven op de omschreven vragen wordt voornamelijk gebruik 
gemaakt van simulaties in HAMBase en Simulink. Hierna wordt per vraag uiteengezet 
wat er wordt gedaan om de vragen te beantwoorden. 

1: Onbalans in warmte- en koudevraag 
Om te kunnen bepalen waardoor een eventuele onbalans in de vraag naar warmte en 
koude ontstaan, is van het Centrum voor Levenswetenschappen een model in 
HAMBase gemaakt. Met dit model kunnen onder andere binnentemperaturen, maar ook 
energievragen voor verwarming en koeling bepaald worden. 
In het model worden de fysieke eigenschappen en parameters van het gebouw 
ingevoerd. Door het wijzigen van deze eigenschappen of parameters kan nagegaan 
worden wat de invloed van die wijziging is op de warmte- en koudevraag. Tevens 
kunnen de simulaties voor vele verschillende klimaatjaren en -files uitgevoerd worden, 
waardoor bekeken kan worden wat de invloed is van een meer dan gemiddeld warm of 
koud jaar. 
In paragraaf 3.1 en 4.1 worden respectievelijk het gebouwmodel en de uitgevoerde 
simulaties met het gebouwmodel besproken. 

2: Voor welke componenten een uitgebreidere bepalingsmethode 
Door het uitvoeren van de simulaties in HAMBase en Simulink wordt duidelijk welke 
componenten in het ontwerp invloed hebben op de energiebalans en/of het koude 
laden. In de discussie van het betreffende deel worden ze doorgenomen. 

3: Effect koude laden 
Om het te bereiken effect van het koude laden na te gaan zijn een aantal modellen van 
luchtbehandelingskasten gemaakt in Simulink. In ieder model is een andere 
mogelijkheid om koude te laden uitgewerkt. 
In paragraaf 3.2 en 4.2 worden respectievelijk de Simulink-modellen en de hiermee 
uitgevoerde simulaties besproken. 

4: Geeft extra koude laden de mogelijkheid om te sturen in de energiebalans 
In de discussie van hoofdstuk 4 en de conclusies van hoofdstuk 5 wordt nagegaan of 
deze mogelijk door extra koude laden ontstaat. 

Als voorbereiding van dit afstudeerwerk is een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin 
naar verschillende aspecten met betrekking tot warmte-koudeopslag is gekeken. Dit 
literatuuronderzoek is opgenomen in hoofdstuk 2. 
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1.3 Beperkingen/randvoorwaarden 

Zoals bij ieder onderzoek I afstudeerwerk is het belangrijk goede kaders te bepalen, 
waarbinnen het werk wordt uitgevoerd. 
Voor dit afstudeerwerk zijn de belangrijkste beperkingen en randvoorwaarden hieronder 
weergegeven: 

• Uitgangspunt zijn de eigenschappen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, 
van het Cvl. Aangenomen wordt dat deze niet of nauwelijks veranderen c.q. 
aangepast kunnen worden; 

• De bronnen van een WKO-systeem wordt in principe als warm en koud vat 
gezien. Verliezen door grondwaterstroming en dergelijke wordt niet 
verdisconteerd; 

• Een mogelijk tekort aan warmte als probleem met betrekking tot WKO past niet 
binnen de scope van dit afstudeerwerk en wordt buiten beschouwing gelaten; 

• Grootschalige aanpassingen aan opwekkings- en afgiftesystemen worden als 
niet uitvoerbaar beschouwd. 

Verdere beperkingen en randvoorwaarden worden bij het betreffende deel in dit rapport 
besproken. 
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2 LITERATUURONDERZOEK WARMTE-KOUDEOPSLAG 

Als voorbereiding van dit afstudeerwerk is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 
stand van zaken van warmte-koudeopslag (WKO). In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van de relevante informatie in de literatuur. Er is vanuit verschillende 
invalshoeken naar WKO gekeken: 

• Huidige situatie en potentieel; 
• Gevaren voor en door WKO; 
• Toekomstige warmte- en koudevraag aan de hand van de klimaatscenario's van 

het KNMI; 
• Koude laden. 

2.1 Huidige situatie en potentieel 

2.1 .1 Principes warmte-koudeopslag 

Warmte-koudeopslag kent twee systemen: 
• Het 'open' systeem; 
• Het 'gesloten' systeem. 

Onderstaand worden de hoofdprincipes van de beide systemen besproken. Binnen deze 
systemen zijn diverse (detail) variaties mogelijk. 

Open systemen 
Bij open systemen wordt direct gebruik gemaakt van grondwater dat zich in de 
verschillende zandlagen in de bodem bevindt. Doorgaans worden twee putten 
aangelegd waarmee grondwater uit geschikte zandlagen opgepompt kan worden. 
's Zomers wordt grondwater uit de koude bron opgepompt en voor koeling in een 
gebouw gebruikt. Het in het gebouw opgewarmde water wordt vervolgens via de andere 
put weer in de grond gebracht naar de warme bron. 
In de winter wordt het water uit deze warme bron opgepompt om als warmtebron te 
dienen voor de warmtepomp(en) waarmee het gebouw verwarmd wordt. Het principe 
van de bronnen wordt schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Tevens is de 
vrijwel altijd benodigde warmtewisselaar (bron-TSA) weergegeven. Deze bron-TSA 
zorgt voor een hydraulische scheiding tussen het grondwater en het water in de 
installaties van het gebouw. 

020 

Figuur 2-1 WKO volgens het open systeem principe 
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De bronnen worden meestal aangelegd op een diepte tussen de 20 en 200 meter met 
gangbare vermogens van 350 tot 2300 kW [6, 1 0]. 

Gesloten systemen 
Bij gesloten systemen worden horizontaal of verticaal leidingen in de bodem gebracht 
(zie figuur 2-2). Door deze leidingen wordt water gepompt waarmee warmte en koude 
aan de bodem onttrokken kan worden. Het water is vaak glycolhoudend, vanwege het 
risico op bevriezing als gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. 
De energie wordt door de leidingen van en naar de bodem overgedragen. De extra 
warmteweerstand die deze overdracht veroorzaakt leidt doorgaans tot een lager 
energetisch rendement dan bij gebruik van open systemen. 
Gesloten systemen worden meestal voor kleinere vermogens dan de open systemen 
toegepast en zijn bijvoorbeeld goed geschikt voor in de (individuele) woningbouw. 
Doordat er niet direct gebruik wordt gemaakt van grondwater zijn deze systemen niet 
vergunningsplichtig. 

V 

Figuur 2-2 WKO volgens het gesloten systeem principe 

2.1.2 Warmte-koudeopslag in de wereld 

WKO is een geaccepteerde techniek en wordt wereldwijd toegepast. Veelal wordt dan 
gebruik gemaakt van de gesloten systemen, omdat die kleinschaliger toe te passen zijn 
en in vrijwel ieder bodemtype goed functioneren. 
In Europa zijn Zweden en Oostenrijk leidend op het gebied van gesloten systemen, 
waar ze vaak worden toegepast in de woningbouw. In 2007 waren er in Zweden al zo'n 
200.000 systemen geïnstalleerd, met een gezamenlijk vermogen van circa 1.800 MW 
[3]. Ook in andere Europese landen als Duitsland, Zwitserland en Frankrijk worden veel 
gesloten systemen toegepast. In de Verenigde Staten zijn naar schatting één miljoen 
bodemopslagsystemen in gebruik [3]. 
In Nederland ligt de nadruk veel meer op de open systemen met grote vermogens. 
Voornaamste reden is de typische bodemstructuur, opgebouwd uit vele verschillende 
lagen, die men niet op veel andere plaatsen in de wereld tegenkomt. Door deze 
'voorkeur' voor open systemen worden er relatief weinig gesloten systemen toegepast. 
Ondanks het relatief lage totaal aantal WKO-systemen (open en gesloten) scoort 
Nederland met een vermogen van circa 300 MW in 2007 internationaal gezien redelijk 
goed [3]. 
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2.1.3 Potentieel 

Warmte-koudeopslag is een van de we1mge duurzame technieken die zich zonder 
actieve subsidiëring heeft ontwikkeld en ook veel wordt toegepast. 
Belangrijkste redenen zijn dat het een bewezen techniek is, maar nog veel meer zijn het 
de economische voordelen die met WKO behaald kunnen worden. De initiële 
investeringskosten zijn weliswaar hoger, echter de aanzienlijk lagere energiekosten voor 
verwarming en koeling zorgen voor een korte terugverdientijd. 
Momenteel is de jaarlijkse groei van WKO in Nederland meer dan 10% en is daarmee 
vergelijkbaar met Europa [3]. Deze groei is echter maar een beperkt deel van de 
potentie die WKO heeft. De inschatting van de markt is dat met het huidige beleid WKO 
zal leiden tot een C02-emissiereductie van 0,5 Mton in 2020. Dit is slechts 2% 
besparing op de totale uitstoot van de gebouwde omgeving en 0,2% op de totale C02 

uitstoot in Nederland [3]. 
Als oorzaken voor het niet volledige benutten van de potentie van WKO worden de 
lange en kostbare vergunningsprocedure en beperkte ordening in de bodem genoemd. 
In paragraaf 2.2 wordt een en ander nader besproken. 

2.2 Gevaren voor en door WKO 

Hoewel warmte-koudeopslag een reeds bewezen techniek is en ook in het Nederlandse 
regeringsbeleid is opgenomen als een te ondersteunen duurzame energiebron zijn er 
ook enkele 'gevaren' vóór, maar ook dóór WKO. 
Een algemeen gevaar voor WKO is de bodemgeschiktheid. Bij ongeschikte bodem heeft 
het toepassen van WKO geen zin. Dit geldt vooral voor open systemen, die geschikte 
watervoerende bodemlagen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. 
Andere gevaren voor WKO hebben vooral een bestuurlijke achtergrond. De lange en 
kostbare vergunningsprocedure en beperkte ordening in de bodem hebben met de 
regelgeving te maken en zijn eerder aangehaald als bedreiging voor de benutting van 
het potentieel van WKO. 
De gevaren die door WKO ontstaan hebben vooral betrekking op de directe gevolgen 
van het doorboren van de verschillende bodemlagen tijdens het boren van de bronnen 
of inbrengen van de leidingen. Op een langere termijn heeft een WKO-systeem invloed 
op de hydraulische effecten en de temperatuur in de bodem. 

2.2.1 Gevaren voor WKO: vergunningen en bodem-ordening 

In de huidige situatie dient voor iedere WKO-installatie volgens het open systeem 
principe een vergunning verkregen te worden. De bevoegdheid om WKO-vergunningen 
te verstrekken ligt bij de provincie. Voor de gesloten systemen bestaat er geen 
vergunningsplicht, omdat er niet direct gebruik wordt gemaakt van het grondwater. 
De vergunningsprocedure is relatief zwaar, met als gevolg een lang en duur 
vergunningstraject. Voornamelijk voor de kleinere projecten ontstaan er hierdoor 
regelmatig onoverkomelijke problemen waardoor het toepassen van WKO niet meer 
haalbaar is. 
Door het ministerie van VROM zijn deze problemen onderkend, omdat ze voor een deel 
leiden tot het niet volledig benutten van de potentie van WKO. Op 21 mei 2008 heeft de 
Minister van VROM besloten een Taskforce WKO in het leven te roepen om haar te 
adviseren hoe de potentie en kansen van WKO zoveel mogelijk benut kunnen worden. 
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In maart 2009 heeft deze Taskforce het rapport "Groen licht voor Bodemenergie" [3] 
uitgebracht. 

Vergunningen 
De Taskforce introduceert een verkeerslichtmodel, waarmee de vergunningplicht voor 
een groot deel van de gebieden in Nederland teruggebracht wordt tot een meldingsplicht 
met lichte controle. Deze gebieden vallen in de zogenaamde groene zone van het 
model en zijn voornamelijk de landelijke gebieden. 
In de oranje zone spelen er naast WKO ook nog andere belangen in de bodem. WKO is 
in principe nog steeds mogelijk, maar de benodigde afstemmingen zijn dermate 
belangrijk dat een vergunning nog steeds nodig is. 
In de rode zone zijn er in principe belangen die zwaarder wegen dan WKO. WKO in 
deze gebieden kan alleen bij hoge uitzondering toegestaan worden en is derhalve altijd 
vergunningsplichtig. 
Bovenstaand beschreven verkeerslichtmodel is in onderstaande figuur grafisch 
weergegeven. 

Figuur 2·3 Verkeerslichtmodel volgens de Tasktaree WKO [3] 

Bodem-ordening 
Belangrijk onderdeel van het advies van de Taskforce WKO is dat er meer ordening of 
regulering van de ruimte in de bodem moet plaatsvinden. De nu meestal toegepaste 
methode 'wie het eerst komt, het eerst maalt' is, vooral voor de oranje en rode gebieden 
niet meer wenselijk. Voor de groene gebieden is het nog wel nog prima toe te passen 
principe. 
De regulering in de bodem moet ervoor zorgen dat optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van de beschikbare ruimte in de bodem, zonder dat er conflicten ontstaan 
tussen de belangen van meerdere gebruikers. 
Voor WKO is het voorkomen van interferentie met andere WKO-systemen en 
waterwingebieden belangrijk. Vooral in het geval van mogelijke interferentie van WKO
systemen onderling dient ook bekend te zijn waar de gesloten WKO-systemen zich 
bevinden. Doordat gesloten WKO-systemen in principe niet vergunningsplichtig zijn, is 
niet altijd duidelijk waar ze zijn geïnstalleerd. De Taskforce adviseert dan ook om voor 
gesloten WKO-systemen een meldingsplicht in het leven te roepen. 
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2.2.2 Gevaren door WKO: effecten van WKO op de bodem 

Een WKO-installatie heeft op twee manieren invloed op de bodem. Aan de ene kant 
wordt een installatie in de bodem gebracht, waarvoor door diverse bodemlagen geboord 
moet worden. Hierbij kan ongewenste menging van verschillende soorten grondwater 
optreden. 
Anderzijds veroorzaakt een in bedrijf zijnde WKO-installatie hydraulische effecten en 
temperatuurveranderingen, omdat grondwater met verschillende temperaturen wordt 
rond gepompt. 

Doorboring en lekkage 
Indien de doorboorde lagen niet goed worden afgedicht kan er grondwater met 
onderling mogelijk zeer verschillende chemische eigenschappen en kwaliteiten 
gemengd raken. 
In de loop van de tijd zijn er allerlei evenwichten ontstaan in de chemische 
eigenschappen en kwaliteit van het grondwater in de verschillende grondwaterlagen. 
Vele verschillende bodemorganismen hebben daarbij hun plek kunnen vinden. De 
eventuele menging van verschillende soorten grondwater kan leiden tot verschuivingen 
in de evenwichten en veranderende aanwezigheid van bodemorganismen. 
Technisch gezien kan vermenging van verschillende soorten grondwater ook tot 
verstopping van de bronnen leiden, bijvoorbeeld door uitvlokking van ijzermineralen [4]. 
In de kustgebieden wordt in diepe zandlagen meestal zout of brak water aangetroffen, 
terwijl in minder diepe zandlagen vaak zoetwater aanwezig is. Vermenging is allerminst 
wenselijk aangezien dit vaak ten koste gaat van de drinkwatervoorzieningen en extra 
verzilting van het land meestal niet wenselijk is. 
Over het algemeen kunnen deze problemen voorkomen worden door nette 
bronboringen uit te voeren met extra aandacht voor een kwalitatief goed herstel van de 
doorboorde bodemlagen. 
Voor gesloten WKO-systemen geldt bovenstaande eveneens en dan vooral indien de 
leidingen verticaal in de bodem worden gebracht, aangezien er dan meerdere verticale 
boringen worden uitgevoerd. Bovendien bestaat bij gesloten WKO-systemen het risico 
op bodemverontreiniging in het geval van lekkage van het glycolhoudende water dat 
door de leidingen gepompt wordt. 

Hydraulische en temperatuureffecten 
Het hydraulische effect ontstaat doordat WKO-installaties grondwater oppompen en 
infiltreren [4]. De grondwaterstand kan door het oppompen wat verlagen, meestal niet 
meer dan enkele centimeters [3]. 
In de verschillende waterlagen heersen verschillende waterdrukken. Rondom de 
infiltratiebronnen loopt tijdens infiltratie van water de waterdruk op. Indien hierbij te hoge 
drukken ontstaan, kan de waterscheidende laag open barsten en indien het om ondiepe 
watervoerende lagen gaat kan deze openscheuren tot aan maaiveldniveau [4]. Dit geeft 
waterschade en kan permanente schade aan de bron veroorzaken en bovendien gaat er 
een deel van de opgeslagen energie verloren. 

Veranderingen van de temperatuur van het grondwater kan effect hebben op het 
bodemleven en de chemische evenwichten in de ondergrond. In de periode van 1987 tot 
en met 1995 is het zeer uitgebreide (4,2 miljoen dollar) onderzoeksprogramma "Annex 
VI" van de Implamenting Agreement on Energy Conversion through Energy Starage 
(ECES) van het International Energy Agency (IEA) uitgevoerd. 
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Het onderzoek binnen Annex VI had als onderwerp "milieukundige en chemische 
aspecten van thermische energieopslag in aquifers en ontwikkeling van 
waterbehandelingsmethoden". 
In 2004 heeft NOVEM opdracht geven om de bestaande kennis over 
temperatuureffecten op de kwaliteit van het grondwater op een rij te zetten. Bij de 
invulling [5] van deze opdracht zijn de resultaten uit Annex VI samengevat en aangevuld 
met meetprogramma's van bestaande WKO-systemen. 
Onderdeel van Annex VI zijn vele verschillende subonderzoeken waarbij is gekeken 
naar chemische en microbiologische processen in grondwater en de invloed van 
temperatuurveranderingen daarop. 
Bij de chemische processen is het grondwater onderzocht op de chemische 
samenstelling en de evenwichten daarin. Bij de microbiologische processen is onder 
andere gekeken wat het gevolg is voor de vorming, ontwikkeling en overlevingskans van 
micro-organismen in het grondwater, waarbij extra aandacht is besteed aan micro
organismen die ziektes kunnen veroorzaken. 
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd aan de hand van zowel bestaande installaties als 
laboratoriumproeven in diverse landen als Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland, 
de Verenigde Staten en Frankrijk. 

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies genoemd [5]. 

Conclusies chemie: 
• Door een verandering van de grondwatertemperatuur kunnen chemische 

evenwichten verschuiven, waardoor bij hoge temperatuur warmteopslag (b.v. 
90°C) neerslag van carbonaten en het oplossen van silicaten kan optreden. Bij 
temperaturen onder ca. 40°C is het effect van de temperatuur minimaal. 
Carbonaten bevatten Ca, Mg, Fe en Mn en de concentratie daarvan wordt 
daarom ook beïnvloed door de temperatuur; 

• Bij hogere temperaturen kunnen chemische reacties sneller verlopen. Dit is 
echter alleen van belang als er sprake is van een "niet-evenwicht situatie"; 

• Een relatie tussen het gehalte opgelost organisch koolstof en de temperatuur is 
niet aangetoond. 

Conclusies microbiologie: 
• De biomassa van micro-organismen bestaat uit koolwaterstoffen. Micro

organismen hebben daarom assimileerbaar organisch koolstof nodig om te 
kunnen groeien. In grondwater is assimileerbaar organisch koolstof vaak niet of 
nauwelijks aanwezig. Een toename van de temperatuur zorgt daardoor zelden 
voor een toename van de microbiologische populatie. Als wel assimileerbaar 
organisch koolstof aanwezig is, kan wel een toename veroorzaakt worden; 

• De snelheid waarmee micro-organismen kunnen groeien neemt significant toe 
bij een toename van de temperatuur; 

• leder type micro-organisme kan alleen binnen een zeker temperatuurbereik 
overleven. Veelal is dit bereik ongeveer 30°C groot. Door een significante 
verandering van de temperatuur kan daarom een verschuiving in de 
samenstelling van de microbiologische populatie optreden; 

• Bij geen van de onderzoeken is een toename van pathogene bacteriën 
(bacteriën die ziekte kunnen veroorzaken) waargenomen. Hoewel er 
aanwijzingen zijn dat Legionella in het grondwater kan overleven, blijkt ook dat 
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Legionella niet kan concurreren met micro-organismen die in het natuurlijke 
grondwater voorkomen; 

• De verstoring van de bodem bij het boren van de bronnen heeft tijdelijk een 
sterk stimulerende werking op de groei van micro-organismen door een 
toename van het voedselaanbod. Na enige tijd zakt het aantal micro-organismen 
weer naar het oorspronkelijke niveau. 

Conclusie algemeen: 
• Veranderingen in de kwaliteit van het toestromende water hebben veelal een 

grotere invloed op de kwaliteit van het grondwater dan de 
temperatuurverandering. Wel kan warmteopslag toestromen van water met een 
andere kwaliteit veroorzaken; 

Hoewel uit bovenstaand aangehaalde onderzoeken blijkt dat (hoge temperatuur) 
warmteopslag geen negatieve gevolgen voor de bodem lijkt te veroorzaken, is het 
aannemelijk dat de overheid nog wel temperatuurgrenzen voor WKO vaststelt. Vooral 
omdat men echte lange termijn effecten (vanaf 40 à 50 jaar) nog niet afdoende heeft 
kunnen onderzoeken. 
In het rapport van de Tasktaree WKO wordt een grenswaarde van 25°C à 30°C 
genoemd. Hierdoor blijft het noodzakelijk tijdens het ontwerp van WKO-installaties 
rekening te houden met het bewaken, behouden en sturen van de thermische 
energiebalans. 

2.3 Toekomst aan de hand van klimaatscenario's KNMI 

In 2006 heeft het KNMI vier klimaatscenario's voor Nedertand gepubliceerd [1 ). Met 
deze scenario's wordt gekeken naar de mogelijke klimaatveranderingen richting het jaar 
2050. De klimaatscenario's doen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op 
extreem weer in de toekomst. 

2.3.1 Klimaatscenario's 

De scenario's zijn ontwikkeld aan de hand van een groot aantal computermodellen die 
gebruikt worden om de invloed van de mens op het klimaat te onderzoeken. Met deze 
modellen is onder andere de samenhang tussen de wereldwijde opwarming en 
verandering van luchtstroming geanalyseerd. 
Bij alle voorspellingen, aannames, simulaties en dergelijke hoort een bepaalde mate van 
onzekerheid. Derhalve zijn door het KNMI vier verschillende scenario's geselecteerd, 
waarmee een zo compleet mogelijk beeld van de toekomst wordt geschetst. 
In onderstaande figuur zijn de vier scenario's schematisch weergegeven. 

Luchtstromings
patronen 

Figuur 2-4 Schematische weergave klimaatscenario "s [website KNMI] 
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De scenario's kunnen hiermee als volgt omschreven worden: 
• G: temperatuurstijging in 2050 ten opzichte van 1990 van 1 oe, zonder 

veranderingen in luchtstroom; 
• W: temperatuurstijging in 2050 ten opzichte van 1990 van 2°e, zonder 

veranderingen in luchtstroom; 
• G+: temperatuurstijging in 2050 ten opzichte van 1990 van 1 oe, met 

veranderingen in luchtstroom; 
• W+: temperatuurstijging in 2050 ten opzichte van 1990 van 2°e, met 

veranderingen in luchtstroom; 

Vaste kenmerken 
Bij deze scenario's zijn er een aantal kenmerken die voor ieder van de scenario's, en 
dus voor het toekomstige klimaat in het algemeen, gelden [1]: 

• De opwarming zet door; hierdoor komen zachte winters en warme zomers 
vaker voor; 

• De winters worden gemiddeld natter en ook de extreme neerslaghoeveelheden 
nemen toe; 

• De hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal 
zomerse regendagen wordt juist minder; 

• De berekende veranderingen in het windklimaat zijn klein ten opzichte van de 
natuurlijke grilligheid; 

• De zeespiegel blijft stijgen. 

In Bijlage 1 zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel die bij 
de voorspelde scenario's horen grafisch weergegeven. 

2.3.2 Gevolgen voor warmte- en koudevraag 

Bij de klimaatscenario's heeft het KNMI ook een methode gepubliceerd om historische 
tijdreeksen te transformeren naar toekomstige tijdreeksen. 
Met behulp van deze methode is gekeken naar de gevolgen van de klimaatscenario's 
voor de warmte- en koudevraag, omdat dat directie invloed heeft op de uitgangspunten 
van het installatieontwerp. 
In [2] is met de hierboven aangegeven methode het nieuwe (tijdelijke) klimaatjaar van 
ISSO, "TEMPREF", getransformeerd naar scenario-referentiejaren. Als peiljaar is 
hiervoor 2030 aangehouden. 
In onderstaande figuur is ter illustratie de gemiddelde temperatuur per maand 
weergegeven van het getransformeerde jaar in 2030 voor het W+ (meest extreme) 
scenario. Tevens zijn als referentie de gegevens weergegeven van TEMPREF en van 
het klimaatjaar 1995 als, volgens de huidige standaard, extreem warme zomer. 
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Figuur 2·5 Gemiddelde temperatuur van TEMPREF, klimaatscenario W+ en klimaatjaar 1995 [2] 

Uit bovenstaande figuur is af te leiden dat de extreem warme zomer in klimaatjaar 1995 
volgens het klimaatscenario W+ niet meer is dan een gemiddelde zomer en er dus 
binnen dat scenario nog warmere zomers mogelijk zijn. 

Voor de andere scenario's zijn de gemiddelde temperaturen van de zomer- en 
wintermaanden weergegeven in onderstaande tabel. Wederom zijn TEMPREF en 
klimaatjaar 1995 als referentie weergegeven. 

Zomer gemiddelde Winter gemiddelde Jaar gemiddeld 
TEMPREF 17,5°C 3,4°C 10,1 oe 
2030 scenario G 18,2°C 4,0°C 10,7°C 
2030 scenario G+ 18,6°C 4,1°C 11 ,0°C 
2030 scenario W 18,8°C 4,6°C 11 ,3°C 
2030 scenario W+ 19,6°C 4,9°C 11 ,8°C 
Klimaatjaar 1995 18,2°C 3,2°C 10,5°C 

Tabe/2·1 Temperatuur gegevens voor de vier klimaatscenario's 

Met behulp van de verkregen klimaatgegevens zijn voor de vier scenario's de warmte
en koudevraag berekend van twee referentiekantoorgebouwen [2]. Beide 
kantoorgebouwen zijn gelijk, maar verschillen in de belasting en de gelijktijdigheid 
daarvan. Het 'licht' belaste kantoor heeft een interne warmtelast van 10 W/m2 met een 
gelijktijdigheid van 20% en het 'gemiddeld' belaste kantoor heeft een interne warmtelast 
van 20 W/m2 met een gelijktijdigheid van 40%. 
In onderstaande figuren zijn voor beide kantoren de berekeningsresultaten 
weergegeven, waarbij ook de resultaten voor TEMPREF en het klimaatjaar 64/65 zijn 
opgenomen. 
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Figuur 2-6 Wannte- en koude vraag aan de hand van de klimaatscenario's voor een licht en gemiddeld belast 

kantoor(2] 

Uit de figuren is af te leiden dat voor vrijwel iedere voorspelde toekomstige situatie de 
koudevraag groter zal zijn dan de warmtevraag. 
Bij een dalende warmtevraag en een stijgende koudevraag hoort ook een verandering in 
het te verwachten aantal graaddagen. Een en ander wordt geïllustreerd in onderstaande 
figuur waarin de te verwachte graaddagen zijn aangeven volgens de vier 
klimaatscenario's. 
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Figuur 2-7 Verwachte graaddagen aan de hand van de klimaatscenario's [website KNMI] 

Deze veranderingen hebben directe invloed op het ontwerp van gebouwgebonden 
installaties en in het bijzonder op de installaties die worden toegepast bij warmte
koudeopslag, vanwege de vaak door de overheid geëiste thermische balans die in een 
WKO-systeem moet ontstaan. 

2.4 Koude laden 

Zoals eerder aangegeven is het waarschijnlijk dat de overheid eisen blijft stellen aan de 
temperaturenveranderingen die een WKO-installatie in de bodem kunnen veroorzaken. 
Een blik in de toekomst, aan de hand van de klimaatscenario's van het KNMI, laat zien 
dat het ook waarschijnlijk is dat de koudevraag steeds meer toeneemt, met een 
gelijktijdig dalende vraag naar warmte. 
In de huidige situatie zijn er al enkele WKO-projecten gesignaleerd waarbij sprake is van 
een thermische onbalans, waardoor er aanvullende maatregelen getroffen moeten 
worden. 

Hoewel er in de literatuur niet veel geschreven wordt specifiek over het extra laden van 
koude zijn er een aantal publicaties beschikbaar waarin dit behandeld wordt. 
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2.4.1 Mogelijkheden voor koude laden 

In een aantal publicaties [7 t/m 13] worden verschillende manieren van koude laden 
beschreven. De belangrijkste mogelijkheden die worden aangehaald zijn: 

• Lucht-water warmtewisselaar als eerste element in een luchtbehandelingskast; 
• Droge koelers; 
• Koeltorens; 
• Koelmachines; 
• Warmtepompen; 
• Oppervlakte water. 

Aangezien het koude laden met luchtbehandelingskasten een belangrijk item is in dit 
afstudeerwerk zal voornamelijk hiernaar gekeken worden. De overige mogelijkheden 
hebben, behoudens de warmtepomp, geen directe relatie met de gebouwgebonden 
installaties. 

2.4.2 Koude laden met luchtbehandelingkasten 

Om koude te kunnen genereren met een LBK wordt een lucht-water warmtewisselaar 
als eerste element in een LBK geplaatst. In de winter wordt er bij lage 
buitentemperaturen water, opgewarmd door de warme bron van het WKO-systeem, 
door deze warmtewisselaar geleid. Hierdoor wordt de koude buitenlucht opgewarmd en 
het warme water afgekoeld. Dit afgekoelde water (meestal tot ca. soc á re) wordt 
vervolgens in de koude bron opgeslagen. 

Bevriezing 
Doordat de buitenluchttemperatuur in de winter regelmatig onder het vriespunt ligt, 
bestaat er een risico dat de warmtewisselaar door het koude laden bevriest. Indien 
hiertegen geen maatregelen worden genomen, of als er geen speciale warmtewisselaar 
wordt toegepast, betekent dit onherroepelijk schade aan de warmtewisselaar. 

In [9, 14] is specifiek onderzoek gedaan naar de risico's van bevriezing. Het risico van 
schade aan de wisselaar is vrij snel na de eerste bekende gevallen van bevriezing 
opgelost door deze warmtewisselaar uit te voeren met een Thermoguard beveiliging. 
Deze beveiliging zorgt er voor dat, indien een wisselaar bevriest, er geen schade aan de 
lamellen of pijpen ontstaat. 

Vuistregels 
Door leveranciers van warmtewisselaars worden vuistregels gegeven om het bevriezen 
van een warmtewisselaar tijdens het koude laden te voorkomen [14]: 

• De watersnelheid door de warmtewisselaar dient bij temperaturen onder nul 
groter dan 1 m/s te zijn; 

• De som van de temperatuur van de aangezogen buitenlucht en de 
watertemperatuur uit de warmtewisselaar (laadtemperatuur) moet groter dan 
ooc zijn. 
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Beide vuistregels leveren energetische nadelen op. De warmtewisselaars die gebruikt 
worden om in de winter koude te laden, worden in de zomer vaak gebruikt als koeler. De 
temperatuur van het water om mee te koelen is hoger als dat van een WKO-bron 
(ca. 10oe tot 12°C) afkomt dan als er gebruik wordt gemaakt van een koelmachine 
(meestal 6oe tot aoe). Als het af te geven vermogen gelijk moet blijven, betekent dit dat 
de warmtewisselaar in combinatie met een bron groter moet zijn dan in combinatie met 
een koelmachine. Met de voorwaarde van de minimale watersnelheid over de wisselaar 
levert dit een relatief grote drukval op. 
Een vaak gehanteerde laadtemperatuur is circa 6°e. Als de tweede vuistregel wordt 
gerespecteerd betekent dit dat er bij een buitentemperatuur van -6°e niet meer geladen 
kan worden of dat de laadtemperatuur verhoogd moet worden, terwijl juist bij deze lage 
buitentemperaturen veel koude te genereren is. 

Toets vuistregels 
Aangezien de vuistregels de bedrijfsvoering beperken en de onderbouwing minimaal 
wordt geacht, is in [14] onderzocht of de voorwaarden nauwkeuriger bepaald konden 
worden. 

De theorie zegt dan er in ieder geval een turbulente stroming in de pijpen aanwezig 
moet zijn. Een turbulente stroming verkleint het risico op grote temperatuurverschillen in 
de stroming door de pijp. Bij laminaire stroming kunnen er, door de laagwerking in de 
stroming wel temperatuurverschillen over de doorsnede van de stroming voordoen. 
In het geval van een warmtewisselaar is het Reynolds-getal alleen afhankelijk van de 
snelheid van de stroming [14]. Boven een Reynolds-getal van 4.000 mag men een 
stroming als turbulent beschouwen. Deze waarde wordt minimaal gehaald met een 
stromingssnelheid die hoger is dan 0,33 m/s. 
Met betrekking tot het bevriezen van de warmtewisselaar is aangenomen dat dit kan 
plaatsvinden als de temperatuur van de pijpwand lager wordt dan ooe. De 
wateruittredetemperatuur uit de wisselaar wordt geregeld door het waterdebiet te sturen. 
Bij lagere temperaturen zal de watersnelheid toenemen, waardoor het gevaar op 
bevriezing wordt tegengewerkt. Volgens [14] en [15] is de grenswaarde van de tweede 
vuistregel te veilig gekozen, waarbij uit praktijkproeven en -metingen blijkt dat een 
warmtewisselaar kan blijven functioneren bij een pijpwandtemperatuur lager dan ooe en 
dat er bij een wateruittrede temperatuur van 1 oe bij een buitentemperatuur van -re nog 
steeds geen bevriezing optreedt. 

In [9] wordt aangehaald dat de meeste gevallen van bevriezing optreden door fouten in 
de regeltechniek, of onoplettendheid tijdens onderhoud. 
Als regeltechnisch gezien de verschillende elementen in een LBK in de verkeerde 
volgorde in bedrijf komen, kan het voorkomen dat de eerste warmtewisselaar nog niet 
warm genoeg is voor de koude buitenlucht en daardoor bevriest. 
Tijdens onderhoud worden vaak delen van installaties op handbediening gezet of 
afgeschakeld, waarbij meestal niet aan het risico voor bevriezing wordt gedacht. 
Tevens moet er voldoende aandacht geschonken worden aan het ontluchten van de 
installaties. Indien er lucht in een warmtewisselaar terecht komt, kan dit de doorstroming 
nadelig beïnvloeden. Voor de eerste warmtewisselaar is een goede doorstroming 
essentieel tegen bevriezing. 
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3 MODELLEN CENTRUM VOOR LEVENSWETENSCHAPPEN EN KOUDE LADEN 

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de onderzoeksvragen aan de hand van het gebouw 
'Centrum voor Levenswetenschappen' (CvL) en met behulp van simulaties in HAMBase 
en Simulink worden beantwoord. 
Voor de berekeningen en simulaties zijn verschillende modellen gemaakt. Voor het 
model van het gebouw wordt HAMBase gebruikt. Om de installaties, met name de 
luchtbehandelingskasten waarmee koude kan worden geladen, te simuleren zijn 
modellen in Simulink gemaakt. Tevens is het met Simulink mogelijk complexere 
regelstrategieën toe te passen. 

3.1 Gebouwmodel Centrum voor Levenswetenschappen in HAMBase 

De beantwoording van de onderzoeksvragen zal plaatsvinden binnen de bouwkundige 
en installatietechnische mogelijkheden die het Centrum voor Levenswetenschappen 
(CvL) biedt. 
In deze en volgende paragraaf worden de verschillende gebruikte en gemaakte 
modellen besproken. Vanwege de context wordt gestart met een omschrijving van de 
kenmerken van het gebouw zelf. 

3.1.1 Het gebouw 

Het Centrum voor Levenswetenschappen 
van de Rijksuniversiteit Groningen zal 
medio 2010 opgeleverd worden, na een 
bouwtijd van circa 4 jaar. 
Het gebouw is architectonisch aansprekend 
met een complexe gebouwvorm, 
opvallende gevels en een groen dak (zie 
figuur 3-1 voor enkele artist impressions). 

Figuur 3-1 Drie artist impressions van het CvL 
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Het gebouw telt elf bouwlagen (inclusief kelder) 
en is in te delen in een aantal gebouwdelen. In 
figuur 3-2 zijn de bouwdelen aangegeven: 
Zuidpoot (ZP), Brug, Noordpoot (NP) en 
Dierenfaciliteit (DF). 
De Dierenfaciliteit wordt in de simulaties en 
berekeningen buiten beschouwing gelaten, 
omdat het een bouwdeel is zonder interactie 
met de andere bouwdelen en waar bovendien 
heel specifieke functies, zoals knaagdier- en 
vogelverblijven, aquaria ruimtes en 
plantenkweekkamers, zijn gepositioneerd. 
De ruimtes die in de rest van het gebouw 
ondergebracht worden , zijn voornamelijk 
laboratoria en kantoren met de daarbij horende 
ruimtes als opslag-/voorraadruimtes, 
vergader-/overlegruimtes en onderwijsruimtes. 

3.1.2 Gebouwmodel CvL in HAMBase 

Figuur 3-2 Gebouwdelen CvL 

Met behulp van HAMBase is een model van het gebouw gemaakt. Met dit model kan het 
dynamische gedrag van het gebouw gesimuleerd worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk, 
op basis van een te kiezen klimaatjaar, jaarlijkse energiegebruiken, resulterende binnen
en comforttemperaturen en relatieve vochtigheden te berekenen. 
Onderstaand worden de belangrijkste invoergegevens voor HAMBase besproken. 
In Bijlage 2a is de complete invoerfile van het CvL in HAMBase opgenomen. 

Zones 
In HAMBase dient men zones in te voeren. Een zone bestaat uit één of meerdere 
ruimtes die gelijk zijn in temperatuur en relatieve vochtigheid en hetzelfde 
klimatiseringssysteem hebben. 
In het CvL is door de architect gekozen voor een vast concept voor de hoofdindeling van 
alle verdiepingen. Op iedere verdieping zijn aan de zuidzijde van die verdieping de 
laboratoria geprojecteerd. Aan de noordzijde liggen de kantoren. In het middengebied 
zijn de meer algemene ruimtes geprojecteerd. In Bijlage 3a is van ieder bouwdeel een 
kenmerkende plattegrond opgenomen met de hierboven beschreven indeling. 
Door deze vaste indeling liggen de ruimtes met gelijke functie niet alleen naast elkaar, 
maar ook boven elkaar op de verschillende verdiepingen. 
Voor het invoeren van de verschillende zones is daarom gekozen om boven elkaar 
liggende ruimtes met dezelfde functie tot één zone te rekenen. Hierdoor ontstaan per 
bouwdeel drie zones, te weten een laboratoriumzone (LZ), een middengebiedzone (MG) 
en een kantoorzone (KZ) (zie doorsnede tekening in Bijlage 3b). 
In totaal is het gebouw verdeeld in tien zones; de drie genoemde zones voor ieder van 
de drie bouwdelen en een aparte zone voor de kelder. 
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Constructiedelen 
leder gebouw bestaat uit vele verschillende constructies en constructiedelen. 
Onderstaand worden de belangrijkste constructiedelen van het Cvl besproken. 

Vloeren 
Het grootste deel van de vloeren bestaat uit kanaalplaten met een druklaag en 
afwerklaag. 
In de kanaalplaten is in de onderschil betonkernactivering 
(BKA) opgenomen om te kunnen verwarmen en I of 
koelen. 

Figuur 3-3 Kanaalplaat met BKA 

In kanaalplaten zijn luchtkamers (de kanalen) opgenomen om een gewichtbesparing te 
bewerkstelligen. Deze luchtkamers zorgen echter voor een lager accumulerend 
vermogen van een kanaalplaat ten opzichte van een volledig massieve vloer. Om het 
verminderd accumulerend effect te verdisconteren is de soortelijke massa van het beton 
van de kanaalplaat verlaagd van 2.400 kg/m3 naar 1.800 kg/m3

. Er is voor gekozen om 
de soortelijke massa aan te passen, omdat het wenselijk is de dimensies van een 
constructiedeel zoveel mogelijk conform het origineel in te voeren. 

Binnenwanden 
Het merendeel van de binnenwanden is opgebouwd als metal stud wanden. Er worden 
vele verschillende uitvoeringen toegepast, variërend in dikte, aantal gipsplaten en wel of 
niet voorzien van isolatie. In de invoerfile, zoals opgenomen in Bijlage 2a, is de opbouw 
van de wanden omschreven. 

Gevel 
De gevel is geheel opgebouwd uit elementen van 
3,6 m x 3,3 m die van te voren geheel worden ' 
geassembleerd en 'kant-en-klaar' worden gemonteerd. 
Enkel voor de schuine lijnen worden passtukken 
gebruikt. Deze gevelelementen hebben een 
samengestelde Re-waarde van 3,35 m2KIW, met een 

1 

Re van 4,5 m2KIW voor de dichte delen. Dit wordt 
bereikt door onder andere 150 mm isolatie toe te 
passen. 

Glas 
Het toegepaste glas van Saint Cobain, type Cool-lite SKN-154, is 
zeer goed isolerend met een minimale U-waarde van 1 , 1 W /m2K. 
Tevens is het glas op de zon georiënteerde gevels zonwerend 
met een ZTA van 0,27. Het glas in de overige gevels heeft een 
ZTAvan 0,6. 

Daken 
De daken op de schuine delen en een groot deel van het dak van 
de Brug wordt uitgevoerd als groen dak, door het toepassen van 
een sedumlaag met plantjes op de kanaalplaten. Voorgeschreven 
minimale Re-waarde is 3,0 m2KIW. Figuur 3-4 Gevelelementen 
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Profielen 
Door middel van verschillende profielen kunnen installatietechnische eigenschappen en 
regeltechnische basisprincipes in HAMBase worden ingevoerd. Onderstaand worden ze 
kort doorgenomen. 

Grenswaarde zonne-energie voor aansturing zonwering 
In het Cvl wordt geen zonwering toegepast. In HAMBase dient een grenswaarde voor 
de zonintensiteit ingevoerd te worden waarboven de zonwering in werking treedt. 
In de invoerfile is een extreme waarde (10.000 W/m2

) opgenomen, waardoor de 
zonwering nimmer als in bedrijf wordt aangemerkt. 

Periodes per etmaal 
Voor het CvL is er sprake van twee verschillende periodes per etmaal. Een "kantoortijd" 
periode van ca. 8.00h tot 20.00h en een "niet-kantoortijd" periode van 20.00h tot 8.00h. 
Gedurende de niet-kantoortijd periode wordt de ventilatie op 50% geschakeld. 

Ventilatie 
Het hele gebouw is voorzien van balansventilatie, waarbij alle toegevoerde lucht bestaat 
uit 100% voorbehandelde buitenlucht. Er wordt lucht toegevoerd aan de labzone en aan 
de kantoorzone. De aan de kantoorzone toegevoerde lucht stroomt via 
overstroomroosters 100% over naar het middengebied. Via de labzone en het 
middengebied wordt alle lucht uit het gebouw afgevoerd. 
Het overstromen van lucht vanuit de kantoorzone naar het middengebied wordt nader 
gespecificeerd met behulp van de Inputextra file, zie verderop in deze paragraaf. In het 
ontwerp van de luchtbalans is ook rekening gehouden met een klein verschil tussen de 
toegevoerde en afgevoerde lucht van de laboratoria. Hierdoor wordt een geëiste lichte 
onderdruk in een lab gerealiseerd. Vanwege de geringe luchthoeveelheid is dit effect 
niet in HAMBase meegenomen. 

i --i--------------------f-----------------------·: 

iG B Bi 
:_--l ----------------------------------------t--_: 

Figuur 3-5 Principe ventilatie: vanuit de kantoorzone (KZ) stroomt alle lucht over naar het middengebied (MG). 

Tevens zijn de labzone (LZ) en de bouwschil (---) weergegeven 

De inblaastemperatuur wordt geregeld op een waarde tussen 16°C en 22oc afhankelijk 
van de buitentemperatuur. 

Met behulp van ventilatievouden is aan te geven hoeveel buitenlucht er aan een zone 
wordt toegevoerd. Door deze gehanteerde definitie van ventilatievoud is het 
ventilatievoud voor het middengebied gelijk aan nul, omdat de lucht niet rechtstreeks 
vanaf buiten wordt toegevoerd. In HAMBase hebben de verschillende zones de 
volgende ventilatievouden (w): 

• Laboratoriumzone: w = 6; 
• Kantoorzone: w = 2; 
• Middengebied zone: w = 0. 
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Voor het evL wordt geen vrije koeling toegepast, zoals het bedoeld is voor de invoer 
van HAMBase. Hierdoor is Wmax gelijk aan Wmin· 

Wel vindt er warmteterugwinning (11=60%) plaats door middel van twin-coil systemen. 

Setpoint voor verwarming 
Bij een ruimtetemperatuur lager dan 2ooe voor de laboratoria en 21 oe voor de kantoren 
dient de verwarming ingeschakeld te worden. Buiten kantoortijd wordt dit setpoint 
verlaagd tot 1 re. 

Setpoint voor koeling 
De maximaal toelaatbare binnentemperatuur tijdens kantoortijd is 25oe voor de 
laboratoria en 23oe voor het middengebied en de kantoren. Buitenkantoortijd is de 
maximale binnentemperatuur 25oe voor alle zones. 

Interne warmtelast 
De interne warmtelast in een laboratorium is over het algemeen hoog, vooral vanwege 
de vele aanwezige apparaten. In Bijlage 4a is een overzicht opgenomen dat in de 
praktijk als leidraad wordt gebruikt voor de bepaling van de interne warmtelast in een 
lab. Alle in dit overzicht aangehaalde ruimtes komen in het evL voor, echter is het 
standaard lab verreweg de meest voorkomende. 
Uit dit overzicht blijkt dat er voor een standaard biochemisch lab van 50 m2 al rekening 
moet worden gehouden met een warmtelast van ca. 77 W/m2

. Tevens is te zien dat er 
ruimtes als instrumentenlabs of vriezerruimtes zijn die een warmtelast kunnen hebben 
van ca. 11 0 tot ruim 350 W /m2

. Opgemerkt dient te worden dat in de zwaarst belaste 
ruimtes zelden werkplekken zijn ondergebracht en dat de ruimtetemperatuur in deze 
ruimtes ruim boven de 25oe mag uitkomen. 
Tevens is het van belang te bedenken dat men, met name in een laboratoriumgebouw 
van een onderwijsinstelling, rekening kan houden met twee gelijktijdigheden: 

1. Niet alle apparatuur zal in een lab gelijktijdig in gebruik zijn; 
2. Niet alle laboratoria zullen gelijktijdig bezet zijn. 

In Bijlage 4b is een keuzematrix voor de aan te houden interne warmtelast opgenomen. 
Met deze matrix zijn de in te voeren interne warmtelasten bepaald. 

Interne vochtproductie 
Voor de vochtproductie is alleen rekening gehouden met de productie van vocht door 
mensen. Hiervoor wordt gerekend met een menselijke vochtproductie van 100 gram 
vocht per uur per persoon. 
Het is bekend dat ook enkele apparaten, zoals een sterilisatiestoof of waterbad, vocht 
produceren. Echter is de hoeveelheidbepaling dermate moeilijk en onzeker dat met 
vochtproductie door apparaten geen rekening is gehouden. Men dient zich er 
rekenschap van te geven dat hierdoor de berekende vochtigheden in HAMBase een 
fractie hoger zouden moeten zijn. 

Be- en ontvochtiging 
In het evL wordt niet actiefbe-en/of ontvochtigd. 
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Verwarmings- en koelvermogen 
Verwarming en koeling geschiedt door een combinatie van BKA en voorbehandelde 
lucht. Het beschikbare vermogen (2.500 kW verwarming, 2.450 kW koeling), bepaald 
gedurende de uitwerking van het ontwerp, is evenredig over de verschillende zones 
verdeeld. 
In de basisinvoer van HAMBase wordt geen rekening gehouden hoe het vermogen aan 
een zone wordt toegevoerd. In principe wordt het gevraagde vermogen, wel gelimiteerd 
tot het maximaal beschikbare vermogen, aan de zone toegevoerd. Met behulp van de 
extra inputfile (zie verderop) is het mogelijk aan te geven dat en hoeveel vermogen er 
door bijvoorbeeld BKA aan de zone wordt afgegeven. 
Voor dit afstudeerwerk is de mogelijkheid van het benutten van betonkernactivering wel 
bekeken en voor een heel seizoen (verwarming en koeling, met vast omschakelpunt) 
werkend gemaakt, echter is het met het oog op het principe van koude laden meer van 
belang de totale energiehoeveelheden voor verwarming en koeling te weten. De 
hoeveelheid energie die een gebouw 'nodig' heeft om warm of koel te blijven is in eerste 
instantie niet afhankelijk van het afgiftesysteem. 

Extra input met behulp van 'lnputextra0309.m' 
De standaard invoer in HAMBase wordt gezien als een basis-invoer die een relatief 
snelle en makkelijke invoer mogelijk maakt. 
Met behulp van de file 'lnputextra0309.m' is het mogelijk meer specifieke, 
gedetailleerdere gegevens in te voeren. Onderstaand is aangeven welke delen van de 
invoer met behulp van deze file zijn verdiept of toegevoegd. 
In Bijlage 2b is de invoerfile van lnputextra0309.m opgenomen. 

Luchtstromen tussen zones 
Zoals eerder aangegeven stroomt er lucht van de ene zone naar de andere. In de 
kantoorzone stroomt alle lucht die mechanisch wordt ingeblazen over naar het 
middengebied. Voor een standaard kantoor is dit ongeveer 120 m3/h. 
Met behulp van de Inputextra file is dit specifiek ingevoerd als lnterzonal airflow. 

Betonkernactivering 
Vrijwel het hele gebouw is voorzien van betonkernactivering. Uitgangspunt is dat er in 
het hele gebouw of gekoeld of verwarmd wordt met BKA. Hiervoor zijn twee 
omschakelmomenten per jaar in te stellen, waarbij gewisseld wordt. Op 1 mei wordt er 
overgeschakeld van verwarmen naar koelen en op 1 oktober vice versa. 
Zoals eerder aangegeven is deze functionaliteit niet opgenomen in de finale simulaties. 

3.1.3 Validatie gebouwmodel Cvl in HAMBase 

leder simulatiemodel heeft een validatie nodig om een bepaalde mate van zekerheid te 
hebben over de waarheidsgetrouwheid van simulatieresultaten. Met betrekking tot 
HAMBase zijn er twee niveaus van validatie. De eerste is een validatie van de 
berekeningen binnen HAMBase zelf, de tweede is een validatie van het ingevoerde 
gebouwmodeL 
De validatie van HAMBase is uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van HAMBase en is 
verder beschreven in de wetenschappelijke onderbouwing, inclusief validatie studies 
[20]. Hierin worden naast diverse analytische validaties ook de resultaten van de 
algemeen bekende ASHREA Bestest validatie besproken. Conclusie hiervan is dat 
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HAMBase zelf voldoende nauwkeurig is om aan de simulatieresultaten conclusies te 
verbinden. 
Daarnaast dient ook het ingevoerde gebouwmodel gevalideerd te worden. Het 
gebouwmodel wordt hoofdzakelijk ingevoerd met de gegevens zoals besproken in 
paragraaf 3.1.2. Bij de validatie van het gebouwmodel is meer sprake van een controle 
van de correctheid van de ingevoerde gegevens. Er wordt dus gecontroleerd of de 
ingevoerde gegevens niet leiden tot onlogische of uit verhouding zijnde 
simulatieresultaten. 
Belangrijk hierbij is dat er voor dit afstudeerwerk gestreefd wordt naar een 
gebouwmodel als betrouwbare referentiesituatie, waaraan aanpassingen aan installaties 
of bedrijfsvoering gespiegeld kunnen worden. Het is dus niet de bedoeling een zo 
nauwkeurig mogelijk gebouwmodel te ontwikkelen, maar een model te verkrijgen dat 
nauwkeurig genoeg is als betrouwbare 'nulmeting'. 
Validatie van het gebouwmodel vindt plaats door controle op berekende 
binnentemperaturen, het benodigde opgesteld koel- en verwarmingsvermogen en op de 
benodigde energiehoeveelheden. Deze controle wordt als volgt uitgevoerd: 

• Beoordeling van de simulatieresultaten, zoals binnentemperaturen en relatieve 
vochtigheden; 

• Toetsing aan handberekeningen op basis van kengetallen; 
• Gevoeligheid voor ingevoerde parameters. 

De controles zijn uitgevoerd voor het gebouwmodel waarin de extra invoeroptie 
lnterzonal airflow is meegenomen. Eerder is besproken dat er bij laboratoria sprake kan 
zijn van een hoge interne warmtelast Bij het vergelijken van de simulatieresultaten en 
de kengetallen wordt er nog geen rekening gehouden met deze hoge interne 
warmtelast, maar met een warmtelast die past bij de gebouwfuncties waarvoor de 
kengetallen zijn gegeven. Hiermee wordt een oneigenlijke vergelijking tussen de 
kengetallen en de simulatieresultaten voorkomen, maar kan wel gecontroleerd worden 
of de invoer van het gebouwmodel voldoende accuraat is. Aanvullend wordt nagegaan 
of een hoge interne warmtelast logische verschuivingen in de energiehoeveelheden tot 
gevolg heeft. De simulatie wordt voor een heel jaar uitgevoerd op basis van de 
klimaatfile voor energieberekeningen van NEN 5060:2008. Deze punten worden 
onderstaand behandeld. 

Beoordeling simulatieresultaten 
De eerste beoordeling is een 'visuele' controle van de simulatieresultaten in figuur 3-6. 
Het is een controle, die ervan uitgaat dat het bestaande bouwkundige en 
installatietechnische ontwerp goed is. Uitgangspunt is dus dat als het huidige ontwerp 
correct is ingevoerd, het gebouw ook de gevraagde prestaties kan leveren. Deze 
beoordeling is vrij subjectief, maar een eventuele gevonden afwijking (bijvoorbeeld hele 
hoge of lage binnentemperaturen) geeft direct aan dat een gedeelte van de invoer niet 
klopt. 
Onderstaand zijn de simulatieresultaten van het gebouwmodel weergegeven (in Bijlage 
5 is een grotere afdruk opgenomen). 
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Figuur 3-6 Simulatieresultaten uit HAMBase; ruimtetemperaturen (rechtsboven), koel- I verwaringsvermogens 

(rechtsonder), relatieve vochtigheden (links onder) en energiehoeveelheden (linksboven) 

De simulatieresultaten laten geen onlogische afwijkingen zien. De binnentemperaturen 
(figuur rechtsboven) blijven vrijwel altijd binnen de ingestelde grenswaardes. De 
toegevoerde vermogens (figuur rechtsonder) bereiken niet stelselmatig de ingevoerde 
limietwaardes. De relatieve luchtvochtigheid (RV) (figuur links onder) laat een logisch 
patroon zien, met hogere RV's in de zomer en lagere RV's in de winter, zonder echte 
extremen. In de figuur linksboven zijn energiehoeveelheden voor, van links naar rechts, 
de zonnewarmtewinst, warmtewinst door interne warmtelast, transmissieverlies, 
ventilatieverlies, verwarming en koeling weergegeven. Geen van de waarden wijkt 
onverklaarbaar af. De relatief lage zonnewarmte winst is te verklaren door het goed 
isolerende glas met lage ZT A van 0,27 op de zonzijden en een beperkt percentage van 
ca. 35% glas per m2 gevel. Het ventilatieverlies is relatief hoog door de hoge 
ventilatievouden van de labzones. 
Bovenstaande geeft aan dat er waarschijnlijk geen grote afwijkingen of fouten in de 
invoer aanwezig zijn. Een meer gedetailleerdere controle wordt onderstaand 
beschreven. 
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Toetsing aan handberekeningen 
Met behulp van handberekeningen en op basis van kengetallen wordt de orde grootte 
van de berekende vermogens en energiehoeveelheden gecontroleerd. 
De gebruikte kengetallen, ontleend aan de publicatie 'Cijfers en Tabellen 2007' van 
Senternovem [21], zijn: 

• Gemiddeld gasverbruik in m3/m2 per jaar voor onderwijs- en 
universiteitsgebouwen en kantoren; 

• Gewogen vollasturen van een ketel voor scholen en kantoorgebouwen; 

Verwarmingsenergie· Volgens C&T 2007 verbruiksgetallen H1 

Uitgangspunt: CvL behorende bij kolom beste 20% gebouwen 

Verbruik gas: m3/(m2/jaar) 
Onderwijs, Universiteiten: I 5 I 
Kantoren > 10.000 m2 I 6 I 

l 
Geheel nieuw gebouw, met hoge standaard: schatting 4,5 m3/(m2/jaar) 

Cvl: I 4,5 I 
Opp CvL: I 27.9511m2 !Gasverbruik CvL: I 125.780lm3/jaar 

I 31,7 MJ/m3 ==>i 3.987IGJ/jaar 

I /3600 • 1 000000 -->I 1.300.4601 kWh/jaar 

Verwarmingsenergie: Volgens C&T 2007 techniek warmteopwekking H8 

Vollast draaiuren uur Vermogens volgens handberekeningen 
Kantoren l9oo-16oo I !Verwarming lucht: I 837 jkW 
Scholen I 800-1300 I !Transmissie I 324 jkW 

l I Som! 1161jkW 

Schatting Cvl: 1000 vollasturen 
Cvl I 1000 I 1000 h 

1 Energiehoeveelheid I 1.161.3301 kWh 

Koelenergie 

Minimaal koelvermogen vloeren met BKA 

Vermogen van de vloer I 20IW!m2 jTotaal afgifte vloer I 414,9jkW 
Aantal m2 met BKA I 20.745lm2 

!Totaal afgifte door lucht 1 934,2lkW 
!Som I 1349,1lkW 

Schattinq vollasturen: I 6571 I 657lh 
I Energiehoeveelheid I 886.337jkWh 

Tabe/3-1 Overzicht kentallen 

Deze kengetallen (zie tabel 3-1) zijn samen met de handberekeningen voor de 
vermogens voor de verwarming van buitenlucht en transmissieverlies gebruikt om 
berekeningen van een realistische energieverbruik te maken. In Bijlage 6 zijn de 
berekeningen opgenomen. Hieruit blijkt dat de orde grootte van de vermogens en 
energiehoeveelheden goed is. 

Gevoeligheid voor ingevoerde parameters 
Als derde controle is voor de parameters waarvan verwacht wordt ze een 
bovengemiddelde invloed kunnen hebben op de simulatieresultaten, nagegaan wat de 
gevoeligheid voor deze parameters is. Het gaat hierbij om de volgende parameters: 

• Hoge interne warmtelast voor de laboratoria; 
• Kwaliteit van het glas en de zonwerendheid; 
• Aan te houden rendement van de warmteterugwinning; 
• De kwaliteit van de gevel heeft niet de hoge voorgeschreven standaard. 
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Van deze punten wordt eerst omschreven wat de verwachting is van de verandering in 
de simulatieresultaten van een (grote) afwijking ten opzichte van de ontwerpwaarde. 
Vervolgens wordt het simulatieresultaat hiermee vergeleken. Als referentiesimulatie 
wordt de simulatie waarvan de resultaten zijn afgebeeld in figuur 3-6 gebruikt. Uit die 
simulatie blijkt een warmtevraag van 900.547 kWh (ca. 32 kWh/m2

) en een koudevraag 
van 586.852 kWh (ca. 21 kWh/m2

). 

Hoge interne warmtelast voor de laboratoria 
De eerder omschreven hoge interne warmtelasten die in laboratoria kunnen voorkomen, 
hebben directe invloed op de gevraagde verwarmings- en koelenergie. Een logisch 
gevolg van een hoge interne warmtelast zijn hogere ruimtetemperaturen en daarmee 
een lagere vraag naar warmte en een hogere vraag naar koude. Ter controle is in deze 
simulatie interne warmtelast gewijzigd van een standaard kantoor naar de omschreven 
mogelijke warmtelast van ca. 52 W /m2 tijdens kantoortijd en ca 15 W /m2 buiten 
kantoortijd. 
De resulterende warmte- en koudevraag zijn zoals verwacht verschoven naar 
respectievelijk 394.438 (ca. 14 kWh/m2

) kWh en 785.660 kWh (ca. 28 kWh/m2
). 

Kwaliteit van het glas en de zonwerendheid 
Onder een lagere kwaliteit van het glas wordt verstaan dat de U-waarde niet de lage 
waarde heeft (hier 1,1 W/m2K), maar een hogere, ofwel minder goed isoleert. De mate 
van zonwerendheid wordt aangegeven met een ZTA-waarde. Een slechtere 
zonwerendheid betekent een hogere ZTA-waarde. 
In principe is het de bedoeling dat goed isolerend glas de koude buiten het gebouw 
houdt en een hoge zonwerendheid zorgt ervoor dat de warmte uit het gebouw blijft. In 
sommige situaties zijn dit dus eigenschappen met tegenstrijdige 'belangen'. Op een 
koude winterdag kan het zijn dat men alle zonnewarmte goed kan benutten. Een hoge 
ZTA-waarde werkt dan tegen. Op een tussenseizoen dag komt het vaak voor dat het in 
een gebouw eigenlijk al (te) warm wordt, terwijl het buiten nog onder de 20°C is. Het 
goed isolerende glas houdt dan, ongewenst, de warmte binnen. 
Voor het Cvl geldt dat er alleen zonwerend glas wordt toegepast op de 
zongeoriënteerde gevels en dat aan vrijwel alle zongeoriënteerde gevels laboratoria 
geprojecteerd zijn. Tijdens het ontwerp is ervan uitgegaan dat het gedurende het 
grootste gedeelte van het jaar wenselijk is om, mede gezien de hoge verwachte interne 
warmtelast, zoveel mogelijk warmte buiten te houden. 
De zonwerendheid van het glas wordt bereikt door het glas aan de spouwzijde van de 
buitenruit te voorzien van een coating. Het is niet aannemelijk dat de kwaliteit van de 
coating af hoeft te nemen met de leeftijd daarvan. De hoge isolatiewaarde wordt onder 
andere bereikt door de spouw te vullen met een gas, in dit geval argon. Het is 
aannemelijker dat deze gasvulling in de loop der tijd uit de spouw diffundeert en dat 
daarmee de isolatiewaarde wordt beïnvloed, dan dat de zonwerendheid met de tijd 
slechter wordt. Voor de controle simulatie wordt uitgegaan van een U-waarde van 
2,0 W/m2K in plaats van 1,1 W/m2K (HR glas in plaats van HA++ glas) en een 
ongewijzigde ZT A. 
De resulterende warmte- en koudevraag zijn verschoven naar respectievelijk 
1.079.441 kWh (ca. 39 kWh/m2

) en 504.705 kWh (ca. 18 kWh/m2
). 
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Rendement van de warmteterugwinning 
Uit de (warme) af te voeren lucht wordt warmte teruggewonnen. Deze warmte wordt 
afgegeven aan de koude verse buitenlucht, zodat deze voorverwarmd wordt. Logisch 
gevolg van een lager warmteterugwinrendement is een verminderde voorverwarming 
van de verse lucht en dus een hogere benodigde hoeveelheid warmte om de lucht na te 
verwarmen tot de gewenste temperatuur. 
In het ontwerp wordt 60% van de warmte in de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen. 
In de controlesimulatie wordt het rendement in twee stappen (naar 50% en 40%) 
gewijzigd. 
Een verlaging naar 50% rendement levert een warmte- en koudevraag op van 
respectievelijk 1.292.994 kWh (ca. 46 kWh/m2

) en 558.483 kWh (ca. 20 kWh/m2
). 

Een verlaging naar 40% rendement levert een warmte- en koudevraag op van 
respectievelijk 1.693.424 kWh (ca. 61 kWh/m 2

) en 531.567 kWh (ca. 19 kWh/m2
). 

De kwaliteit van de gevel heeft niet de hoge voorgeschreven standaard 
Met de kwaliteit van de gevel worden twee eigenschappen van de gevel bedoeld: 

1. Heeft de gevel de isolatiewaarden die zijn voorgeschreven en waarmee in het 
ontwerp rekening is gehouden; 

2. Is de gevel wel zo goed luchtdicht als is voorgeschreven. 

Voor het eerste punt is de inschatting gemaakt dat niet aannemelijk is dat de 
isolatiewaarden voor de gevel van het Cvl niet gehaald worden . De gevelelementen 
worden geprefabriceerd in een fabriekshal, waardoor onder veel betere omstandigheden 
en nauwkeuriger gewerkt kan worden dan op een bouwplaats. 
Een beduidend groter risico zit in het tweede punt. Juist omdat er met gevelelementen 
gewerkt wordt, is er ook sprake van vele honderden meters aan naden tussen de 
elementen zelf. Voor een goede naad- en kierafdichting van de gevel is een hoge 
maatnauwkeurigheid van de gevelelementen van belang, maar van nog veel groter 
belang is een hoge maatnauwkeurigheid van de gevelconstructie. De nauwkeurigheid 
hiervan is direct afhankelijk van de kennis en kunde van de bouwkundig aannemer. 
Een slechte luchtdichtheid van een gevel heeft tot gevolg dat er, gedreven door de wind, 
ongewenst en vooral ongestuurd lucht het gebouw infiltreert of exfiltreert. In de winter 
infiltreert er ongewenst koude buitenlucht en exfiltreert er verwarmde binnenlucht In de 
zomer komt er extra warme lucht binnen en ontsnapt er gekoelde binnenlucht Deze 
effecten zorgen voor een grotere warmtevraag in de winter en grotere koudevraag in de 
zomer. 
In de controlesimulatie wordt het effect van ongewenste in- en exfiltratie berekend door 
het ventilatievoud van de labzone en de kantoorzone te verhogen. 
Het ventilatievoud wordt in twee stappen verhoogd; eenmaal met 0,5 voor een 'redelijk 
slechte' luchtdichtheid en eenmaal met 1 ,0 om een 'slechte' luchtdichtheid na te 
bootsen. 
Een verhoging van het ventilatievoud met 0,5 levert een warmte- en koudevraag op van 
respectievelijk 1.125.894 kWh (ca. 40 kWh/m2

) en 545.025 kWh (ca. 19 kWh/m2
) . 

Een verhoging van het ventilatievoud met 1 ,0 levert een warmte- en koudevraag op van 
respectievelijk 1.365.246 kWh (ca. 49 kWh/m2

) en 512.910 kWh (ca. 18 kWh/m2
) . 
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Figuur 3-7 Overzicht van de simulatieresultaten voor de verschillende afwijkende situaties 

Conclusie 
Uit bovenstaand beschreven resultaten (zie figuur 3-7) van de controles wordt 
geconcludeerd dat het gebouwmodel gebruikt kan worden om als referentie te dienen 
waaraan wijzigingen in installaties en bedrijfsvoering gespiegeld kunnen worden. 
Enkel bij de controlesimulaties van de luchtdichtheid treedt een effect op dat in eerste 
instantie niet verwacht werd, maar niet onverklaarbaar is: met een slechtere gevel wordt 
de vraag naar koude minder, doordat de (onbedoelde) extra natuurlijke ventilatie zorgt 
voor een besparing in de koelvraag. 
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten verder geanalyseerd en bediscussieerd. 

3.2 Huidig installatietechnisch ontwerp en voorwaarden koude laden 

In deze paragraaf worden de voor dit afstudeerwerk belangrijkste onderdelen van de 
installaties van het Cvl besproken. Tevens is omschreven aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan om koude te kunnen laden met de installaties van het CvL. 

3.2.1 Huidig installatietechnisch ontwerp 

In Bijlage 7a is het hydraulische principeschema met de luchtbehandelingkasten en de 
energiecentrale van het huidige ontwerp opgenomen. Onderstaand worden puntsgewijs 
de belangrijkste componenten en schakelingen besproken. 

• In het principeschema zijn met rood de eerste warmtewisselaars (ook wel 
batterijen genoemd) die zijn opgenomen in de luchttoevoerkasten (LBK's) 
aangegeven. Deze wisselaars hebben een dubbele functie. In de zomer worden 
ze gebruikt om de buitenlucht te koelen en in de winter zorgen ze voor de 
voorverwarming van de buitenlucht door middel van de teruggewonnen warmte 
uit de afvoerlucht De wisselaars zijn geselecteerd op basis van de benodigde 
koelvermogens in de zomer. 
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Voor de warmtewisselaars zijn TSA's opgenomen die dienen als 
vorstbeveiliging. Deze TSA's worden gevoed met cv-water en worden gestuurd 
op de uitgaande watertemperatuur van de warmtewisselaars. Indien de uittrede 
temperatuur lager wordt dan soc wordt de toevoertemperatuur met behulp van 
de TSA verhoogd, zodat minimaal soc uittredetemperatuur bereikt wordt. 
In deze LBK's is ook een tweede warmtewisselaar opgenomen, die zorgt voor 
de naverwarming van de voorverwarmde lucht. Deze warmtewisselaars zijn met 
oranje gemarkeerd. 

• Met blauw zijn proceskoudeafnemers in het gebouw aangegeven. Het gaat hier 
vooral om proceskoeling voor onderzoeksapparatuur, klimaatkamer en 
koudekamers. De vraag naar proceskoude is erg grillig, zal vrijwel altijd 
aanwezig zijn en komt ook in de winter voor. 

• Met twee groene kaders is de 'energiecentrale' voor het gebouw aangeven, 
waaruit warmte en koude aan het gebouw wordt geleverd. De energiecentrale 
bestaat uit een bronnensysteem gekoppeld aan warmtepompen. Aanvullend en 
als back-up zijn ook twee CV-ketels opgenomen. In Bijlage 7b is het 
principeschema van en extra uitleg over de werking van de energiecentrale 
opgenomen. 

• Met paars zijn de luchtafvoerkasten (LAK's) aangeven waarin een 
warmteterugwinbatterij is opgenomen. Met de teruggewonnen warmte worden 
de voorverwarmingsbatterijen gevoed. 

In principe zijn er, qua voeding van de luchtbehandelingskasten, twee hydraulische 
schakelmomenten waarmee tussen bedrijfssituaties geschakeld wordt: 

• Eén bedrijfssituatie is de zomersituatie. In Bijlage 7c is deze schakeling in het 
principeschema aangegeven. Bij deze schakeling worden de (koel)batterijen in 
de LBK's en het proceskoelwaternet gevoed vanuit de energiecentrale; afsluiter 
1 is dan geopend en afsluiter 2 is gesloten. 

• De andere bedrijfssituatie is de wintersituatie. In Bijlage 7d is deze schakeling in 
het principeschema aangegeven, tevens is in deze bijlage een vereenvoudigd 
principeschema van deze schakeling opgenomen. Bij deze schakeling worden 
de (voorverwamings)batterijen in de LBK's gevoed met teruggewonnen warmte 
uit de LAK's. Hiertoe wordt afsluiter 1 gesloten en afsluiter 2 geopend. De 
proceskoudeafnemers worden nog steeds gevoed met koude vanuit de 
energiecentrale. 

Zoals in de inleiding aangegeven is het niet de bedoeling grootschalige wijzigingen aan 
te moeten brengen. Na analyse van de principeschema's blijkt het echter noodzakelijk 
om in ieder geval een stuk extra leidingwerk aan te leggen. Dit extra leidingwerk zorgt 
voor een (indirecte) koppeling tussen de bronnen en de warmtewisselaars, waardoor 
koude geladen kan worden. 

3.2.2 Voorwaarden koude laden 

Het algemene principe van koude laden met LBK's ten behoeve van een WKO-systeem 
is dat er in de winter warmte vanuit de warme bron wordt gebruikt om de koude 
buitenlucht (voor) te verwarmen. Door het opwarmen van de lucht koelt het warme water 
af en kan dan als koude opgeslagen worden in de koude bron. 
Om koude te laden zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldoen moet worden. De 
belangrijkste voorwaarde is dat het warme water ver genoeg afgekoeld kan worden, 
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waarbij minstens de temperatuur van de koude bron gehaald moet worden, verminderd 
met het temperatuurverlies dat ontstaat door de bron-TSA. Hiervoor dient in eerste 
instantie de buitentemperatuur laag genoeg te zijn. Om bijvoorbeeld het water te kunnen 
laten afkoelen tot re, moet het, alleen al vanwege de natuurkundige wetten van de 
warmteoverdracht, buiten een aantal graden kouder zijn dan die 7°C. 
Door de wijze waarop de installaties van het Cvl zijn ontworpen en geselecteerd 
ontstaan er een aantal extra voorwaarden c.q. beperkingen in de mogelijkheden om 
koude te laden. Onderstaand worden de belangrijkste puntsgewijs besproken. 

Beschikbaar debiet en maximale watertemperatuur om koude te Jaden 
Het debiet dat beschikbaar is voor het voorverwarmen van koude buitenlucht (en dus 
koude te genereren) is afhankelijk van het maximale debiet van de WKO-bronnen en het 
deel dat daarvan nodig is om als warmtebron voor de warmtepompen te dienen. Het 
debiet van de WKO-bronnen van het CVL is bepaald op basis van het koelvermogen dat 
in de zomer nodig is en bedraagt maximaal 180 m3/h. Het debiet dat nodig is om de 
warmtepompen te voeden is afhankelijk van de warmtevraag uit het gebouw. Het 
verwarmingsvermogen (condensorzijde) dat de warmtepompen maximaal kunnen 
leveren is 1465 kW. Volgens de specificaties van de leverancier is er dan aan de 
verdamperzijde 1166 kW nodig. Dit vermogen wordt geleverd vanuit de warme bron. De 
warmtepompen bedrijven verdamperzijdig een temperatuurtraject van 15°C - 6°C. Dit 
houdt in dat met de warmtepompen op 100% bedrijf er ca. 110 m3/h nodig is om de 
warmtepompen te voeden, wat betekent dat er in die situatie ca. 180 - 110 = 70 m3/h 
beschikbaar kan zijn voor de voorverwarmingsbatterijen in de LBK's en dus om koude te 
laden. Op het moment dat de warmtevraag uit het gebouw lager wordt hoeven de 
warmtepompen niet op 100% te draaien. Hierdoor is er minder dan 110 m3/h voor de 
verdampers van de warmtepompen nodig en is er dus meer dan 70 m3/h beschikbaar 
om koude te laden. 
Om tijdens de simulaties het beschikbare debiet te bepalen is een Matlab-functie 
gebruikt in de modellen. In Bijlage 2c is de m-file van de functie opgenomen. 

In Bijlage 7b is het principeschema van en extra uitleg over de werking van de 
energiecentrale opgenomen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde brontemperaturen 8,5°C 
voor de koude bron en 16,5°C voor de warme bron zijn. Het temperatuurstraject van de 
bron-TSA is aan de bronzijde dus 8,5°C - 16,5°C. In de zomer resulteert dit is een 
temperatuurstraject aan de gebouwzijde van de bron-TSA van 10°C -18°C, in de winter 
is dit temperatuurstraject 15°C- re (er wordt dus met een ~T van 1 ,5°C over de bron
TSA gerekend). 
Het temperatuurtraject in de winter geeft aan dat de temperatuur van het, door koude 
buitenlucht, afgekoelde water maximaal 7°C mag zijn. Indien deze re niet gehaald 
wordt, dan heeft het koude laden geen zin, aangezien de brontemperatuur van 8,5°C 
'vervuild' zou worden met water van een hogere temperatuur. 

Luchttemperatuur na voorverwarmer 
Bij de selectie van de voor- en naverwarmerbatterijen in de LBK's is ervan uitgegaan dat 
de buitenlucht in twee stappen wordt verwarmd. De eerste stap is de voorverwaming 
van buitenlucht van -1 ooc tot ongeveer 8°C door de warmteterugwinning. Door de 
naverwarmer wordt in de tweede stap de lucht naverwarmd van ongeveer 8°C tot een 
gewenste inblaastemperatuur van 18°C. 
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Deze wijze van selecteren houdt in dat de naverwarmer relatief klein is. Een 
consequentie daarvan is dat als de voorverwarmer wordt ingezet om koude te laden de 
luchttemperatuur na de naverwarmer ook minimaal ongeveer aoc moet zijn, omdat de 
naverwarmer deze lucht niet ver genoeg kan naverwarmen. 
Waarschijnlijk onbedoeld blijkt de als vorstbeveiliging voor de warmtewisselaar 
opgenomen TSA dit probleem op te lossen. De TSA wordt zo geregeld dat de water 
uittredetemperatuur van de warmtewisselaar altijd hoger is dan 5°C. De vermogens en 
het temperatuurstraject (50°C-40°C) van de TSA's zorgen ervoor dat als 'bijeffect' van 
het handhaven van de soc uittredetemperatuur de luchttemperatuur na de 
voorverwarmer altijd minimaal aoc is. 
In principe wordt met de TSA hetzelfde effect bereikt dat anders met een grotere 
naverwarmer bereikt zou worden. Echter via de TSA indirect 'naverwarmen' van de lucht 
is, vanwege de extra warmteoverdracht in de TSA, energetisch ongunstiger ten opzichte 
van een grotere naverwarmer. 

3.3 Modellen in Simulink 

In Simulink zijn vier modellen gemaakt om het effect van verschillende mogelijkheden 
van koude laden te onderzoeken. Deze vier modellen zijn opgenomen in een 
overkoepelend Simulink model, waardoor een koppeling met het gebouwmodel gemaakt 
kan worden. 
In de volgende twee subparagrafen worden de modelbeschrijving van een 
warmtewisselaar en de omschrijving van het basismodel van een LBK in Simulink 
besproken. 
Vervolgens (paragraaf 3.3.3) worden de vier modellen ten behoeve van het koude laden 
gepresenteerd. Als laatste (paragraaf 3.3.4) in een omschrijving van het overkoepelend 
gebouwmodel gegeven. 

3.3.1 Modelbeschrijving lucht-water warmtewisselaar 

De belangrijkste componenten met betrekking tot het koude laden zijn de lucht-water 
warmtewisselaars in de luchtbehandelingskasten. In onderstaande figuur is het principe 
van een warmtewisselaar schematisch weergegeven. 

Lucht intrede
11 

Lucht uittrede .. 

Water u;urede l t Watedntrede 

Figuur 3-8 Procesprincipe warmtewisselaar 

De mediumstromen in een warmtewisselaar kunnen als volgt omschreven worden. 
• Luchtzijdig 

- Lucht intrede: 

- Lucht uittrede: 
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• Waterzijdig 
-Water intrede: 

-Water uittrede: 

mw. Cw. TWin 

mw . Cw . TWuit 

Door het bovenstaande proces te omschrijven met analogons is het mogelijk om in een 
volgende stap differentiaalvergelijkingen op te stellen, waarmee de gevraagde 
onbekenden bepaald kunnen worden. De bijbehorende analogons zijn als volgt. 

Q 

V,· p, ·c, -T""'t V,· p, ·c, .r,." 

I 
cl 

Figuur 3-9 Procesweergave in analogons. Links luchtzijdig en rechts waterzijdig 

Q 

~fflw·Cw·Tw,;, 

I 
c2 

In een ideale situatie zonder energieverliezen (bijvoorbeeld een oneindig goed 
geïsoleerde warmtewisselaar en eeuwige mediumverblijfstijd) wordt alle energie die aan 
het water wordt onttrokken aan de lucht afgegeven. Deze verliezen zijn echter laag 
genoeg om ze te kunnen verwaarlozen. In dit geval geldt de vergelijking: 

De hoeveelheid energie Q die wordt overgedragen is te berekenen met behulp van de 
warmteoverdrachtscoëtficiënt k van de warmtewisselaar en het gemiddelde 
temperatuurverschil tussen de lucht en het water, volgens de volgende formule: 

waarin, 

T = Tu" + TLuit 
Lxem 

2 
De k-waarde is niet altijd eenvoudig te achterhalen. Indien de specificaties van de 
warmtewisselaar voor een bepaalde situatie bekend zijn, kan de k-waarde voor die 
situatie bepaald worden met bovenstaande formule. Deze wordt dan als volgt 
omgeschreven: 

Onder ontwerpomstandigheden zijn Q, T win, T wuir, Tun en TLuir als leveranciersgegevens 
bekend en kandek-waarde voor die situatie bepaald worden. 

De in de analogonsopgenomen capaciteiten C1 en C2 kunnen bepaald worden aan de 
hand van onderstaande formules: 

AFST/R002/MFRAIDB 

4 februari 201 0 - 32- Definitief rapport 



C = (mBatterij + mWater + mLucht). C 

Differentiaalvergelijkingen en S-function 
Als aangenomen wordt dat er geen verliezen optreden kan met behulp van 
bovenstaande vergelijkingen en analogons differentiaalvergelijkingen voor de 
warmtewisselaar opgezet worden. De uit te rekenen onbekende temperaturen zijn de 
uittredende luchttemperatuur (T1) en de uittredende watertemperatuur (T2): 

C . dJ; = V • p • C . (T - T, ) + k • ( T Win + T2 - TLin + T; ) 
I dt L L L Lm I 2 2 

C . dT2 = riz • C • (T. . - T)- k • (TWin + T2 - TLin + T;) 
2 dt W W Wm 2 2 2 

Het linker deel van de vergelijkingen is opgenomen, zodat de vergelijkingen in een S
function binnen Simulink gebruikt kunnen worden. Deze S-function is per LBK 
opgenomen in het model dat de LBK's representeert. Zie Bijlage 8 voor een voorbeeld 
van de gebruikte S-function. 

K-waarde voor afwijkende situaties 
Zoals omschreven zijn de warmteoverdrachtscoëfficiënten (k-waardes) van de 
warmtewisselaars bepaald aan de hand van de selectiegegevens van de leverancier. 
De selecties vinden plaats op basis van de ontwerpuitgangspunten. Het 
ontwerpuitgangspunt voor de voorverwarmers is dat buitenlucht van -1 ooc opgewarmd 
moet kunnen worden tot circa 8°C. Samen met een opgegeven water 
intredetemperatuur en maximale luchtdebiet wordt hiermee de grootte van de 
warmtewisselaar en het benodigde waterdebiet bepaald. 
Het is bekend dat de ontwerpomstandigheden slecht enkele uren per jaar voorkomen, 
en dat de installaties dus het merendeel van de tijd in deellast werken. Algemeen kan 
worden gesteld dat installaties in deellast met een ander (meestal lager) rendement 
werken. Voor de warmtewisselaars is dat niet anders en is er sprake van een 
veranderende warmteoverdrachtscoëfficiënt bij andere mediumdebieten of andere 
temperaturen. 
Qua temperaturen en temperatuurverschillen wijken de bedrijfssituaties van de 
simulaties niet veel af van de situaties onder ontwerpomstandigheden. De invloed 
hiervan op de warmteoverdracht is daarmee niet van doorslaggevend belang, zeker niet 
in verhouding met het effect van veranderende mediumdebieten. 
Om het effect van veranderende debieten in de simulaties mee te kunnen nemen wordt 
de k-waarde gecorrigeerd op basis van de verhouding tussen het momentane debiet en 
het ontwerpdebiet Hiervoor wordt onderstaande formule gebruikt [23]: 

( ( -vh"Y'\ ( ( -Ft<a,Y'\ 

l
1 l Vhmrw ) J l1 l Ftc",", ) J 

kcorr = krmtw . - e (-1) . - e (-1) waarin, 
1-e 1-e 

kcorr = gecorrigeerde k-waarde 

konrw = k-waarde op basis van ontwerpuitgangspunten 
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V Loa = momentaan luchtdebiet 

V Lontw = ontwerp luchtdebiet 

Ftca,
1 

=momentaan waterdebiet 

Ftc""tw = ontwerp waterdebiet 

Indien het momentane debiet gelijk is aan het ontwerpdebiet is de gecorrigeerde k
waarde gelijk aan de 'ontwerp' k-waarde. Als het momentane debiet minder is dan het 
ontwerpdebiet neemt de k-waarde, en dus de warmteoverdracht tussen water en lucht, 
af. In onderstaande figuur is het verband tussen de correctie op de k-waarde ten opzicht 
van het actuele debiet weergegeven. 

14.--------- ---.-------------.------ - - ---, 

c: 

'Ë12 
::> 
Q. 

"' "' c: 

g, 1 
::> e-
i 
§ 0.8 

"' c: 
Q) 

"' 0 
~ 0.6 .., 
Oi 

~ 
~ 0.4 
0 

.~ 
ti 
Q) 

l5 0.2 
u 

OOL---------~O.LS--------~---------~1.5 

Percentage actueel debiet t.o.v. ontwerpdebiet 

Figuur 3-10 Correctie vank-waarde op basis van actueel debiet 

In de vorige paragraaf zijn de voorwaarden om koude te kunnen laden besproken. 
Daaruit blijkt dat het beschikbare debiet om koude te laden beperkt kan zijn. In het geval 
van een beperkt beschikbaar debiet is er sprake van het in deellast werken van de 
warmtewisselaars en wordt het afnemen vandek-waarde een belangrijk item. 
Uit de figuur blijkt dat de k-waarde drastisch afneemt bij debieten minder dan 50% van 
het ontwerpdebiet De omschreven correctie op de k-waarde moet gezien worden als 
een negatief scenario. De verwachting is dat de k-waarde niet zo sterk afneemt als in de 
figuur weergegeven, omdat het effect op de warmteoverdracht van een verminderend 
debiet deels wordt opgevangen door een verlenging van de mediumverblijfstijd. Nader 
onderzoek op dit gebied kan hierover meer inzicht verschaffen. 

Om binnen dit afstudeerwerk inzicht te krijgen mogelijke effect hiervan zijn alle 
simulaties dubbel uitgevoerd, waarbij in de ene serie gerekend wordt met een constante 
k-waarde (dus onafhankelijk van het debiet) en in de andere serie met een k-waarde 
volgens bovenstaande formule. 
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3.3.2 Basismodel gesimuleerde LBK/LAK in Simulink 

In de verschillende modellen voor het simuleren van koude laden, wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde luchtbehandelingskasten (LBK's) en luchtafvoerkasten (LAK's) 
met respectievelijk voorverwarmers en warmteterugwinbatterijen. Met de in de vorige 
paragraaf genoemde S-function is in Simulink een basismodel voor een LBK of LAK 
gemaakt. Dit basismodel wordt als belangrijkste 'bouwsteen' gebruikt waarmee de vier 
modellen voor het koude laden zijn opgebouwd. In figuur 3-11 is dit basis model 
weergegeven. Het rechter deel in deze figuur geeft de S-function weer die is 
opgenomen 'in' het LBK-blokje van de linker figuur. 

1 

VI [m3/sj rt ) 

2 n _urt [KJ 

Ftc [kg/s) 

3 

n în_ruimte 
S-Function 

D - D 
Tw-uit 4 Tw_uit [KJ 

Tw_in_ruimte 

LBK 

Figuur 3-11 Basismodel LBK met voorverwarmer. Het rechter gedeelte is de laag onder het LBK-blokje, waarin de 

S-function is opgenomen 

De benodigde input variabelen zijn: 
1. VI LBK: luchtdebiet van de LBK; 
2. Ftc LBK: waterdebiet naar voorverwarmer; 
3. Tl _in LBK: temperatuur van de aangezogen lucht; 
4. Tw_in LBK: intrede watertemperatuur voorverwarmer. 

De met behulp van de S-function berekende uitputs zijn: 
1. Tl_uit: luchttemperatuur na voorverwarmer; 
2. Tw_uit: uittrede watertemperatuur van voorverwarmer. 

Als in een model met betrekking tot koude laden negen LBK's nodig zijn, dan wordt het 
basismodel van een LBK negen keer in het model opgenomen. Voor iedere LBK worden 
de bovengenoemde inputs specifiek voor die LBK ingevuld. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens (waaronder de inputs) opgenomen die per 
LBK's en LAK's, welke benut kan worden voor het koude laden, in het basismodel 
(inclusief S-function) ingevuld moeten worden. 
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LBK-nummer I LBK-11 LBK-13 LBK-8 LBK-9 LBK-10a LBK-10b LBK-6 LBK-4 LBK-5 
T.b.v. bouwdeel ZP lab ZP lab BR lab BR lab NP lab NP lab ZP kantoor BR kantoor NP kantoor 

Max. luchtdebiet m'th 25100 23500 45000 45000 18500 14120 9800 21000 17000 
Max. waterdebiet 1/s 4,62 4 ,22 8,46 8,46 3,27 3,92 1,84 4,04 3,17 
Vermogen w 154.570 141 .180 283.820 283.820 109.470 70.980 61.650 135.370 106.040 

Massa batterij kq 299 290 614 614 240 190 167 280 192 

Vol. lucht in batt m3 0,9 0,9 1,9 1 9 08 0,5 0,4 0,9 0,6 
Waterinhoud I 118,6 99 243 2 243,2 81,2 69,9 48 107 9 72,8 
e1 J/K 418.685 390.032 859.495 859.495 322.202 260.517 215.429 388.971 265.544 
e2 J/K 1.752.616 1.632.675 3.597.845 3.597.845 1.348.739 1.090.526 901.787 1.628.234 1.111.568 

Twin oe 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Twuit oe 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Tl in oe -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
Tl uit oe 8,5 7,8 87 8,7 8 7,9 8,7 9,1 85 
K-waardes W/K 15.853 13.978 29.411 29.411 10.947 7.063 6.389 14.325 10.876 

LAK-nummer I LAK-9 LAK-10 LAK-8 LAK-11 LAK-5 LAK-4 I 
T.b.v. bouwdeel ZP/BR lab ZP/BR pnt NP/BR lab ZP/BR pnt P/BR kan NP/BR kant 

Max. luchtdebiet m3/h 80000 22000 80000 14000 15000 14000 
Max. waterdebiet 1/s 7,21 2,03 7,21 1,28 1,37 1,29 
Vermogen w 241.400 67.900 241.400 42.700 45.800 43.200 

Massa batterij kq 463 158 463 98 98 89 

Vol. lucht in batt m3 1,5 0,4 1,5 0,3 0 ,3 0,3 
Waterinhoud I 149 51 149 27 27 22 
e1 J/K 613.854 209.521 613.854 125.328 125.352 111 .332 
e2 J/K 2.569.593 877.057 2.569.593 524.623 524.722 466.035 

Twin oe 10 10 10 10 10 10 
Twuit oe 18 18 18 18 18 18 
Tl in oe 24 24 24 24 25 24 
Tl uit oe 15,1 14,9 151 15 16 14,9 
K-waardes W/K 43.495 12.459 43.495 7.764 7.046 7.927 

Tabe/3-2 Belangrijkste specificaties en gegevens van de LBK's en LAK's 

Validatie 
In het basismodel zijn de specifieke gegevens ingevuld voor alle LBK's en LAK's die in 
de simulaties gebruikt worden. 
Om te controleren of dek-waardes en de capaciteiten C1 en C2 correct bepaald zijn, zijn 
simulaties uitgevoerd voor de ontwerpuitgangspunten. Het resultaat van die simulaties 
dienen dan gelijk, of vrijwel gelijk, te zijn aan de specificaties van de leverancier. In 
Bijlage 9 zijn de simulatieresultaten en handberekeningen van deze validatie 
opgenomen. Daaruit blijkt het basismodel voor alle LBK's en LAK's voldoet om in de 
verschillende simulaties te gebruiken. 

3.3.3 Modellen koude laden voor het CvL 

In deze paragraaf worden de verschillende modellen besproken die zijn ontwikkeld om 
opties om koude te kunnen laden door te rekenen. De modellen zijn opgebouwd uit het 
hiervoor omschreven basismodel, waarbij rekening gehouden is met de beperkingen en 
voorwaarden die het gebouw met zich meebrengt. 
Het verschil tussen de modellen is dat er, met iedere volgend model, meer 
(kleinschalige) installatietechnische of bouwkundige aanpassingen nodig zijn of dat er 
een andere wijze van bedrijfsvoering wordt toegepast. Deze aanpassingen worden bij 
de uitleg van het betreffende model omschreven. Omdat de meeste modellen vrij 
uitgebreid zijn, wordt er veel gewerkt met subsystems. De modellen kunnen gezien 
worden als een soort piramides, waarbij de subsystems verschillende lagen voorstellen. 
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LBK-model 1 Ongewijzigde bedrijfsvoering 
Zoals eerder aangeven is het in ieder geval nodig extra leidingwerk aan te leggen om de 
voorverwarmingsbatterijen te kunnen voorzien van warmte uit de warme bron. Deze 
aanpassing houdt in dat er een koppeling wordt gemaakt tussen het gebouwzijdige 
bronnen circuit van de energiecentrale en de voorverwarmingsbatterijen in de LBK's. 
Op deze manier wordt niet meer de uit de afvoerlucht teruggewonnen warmte, maar 
door de warme bron tot 15°C opgewarmd water gebruikt om de buitenlucht voor te 
verwarmen. In Bijlage 10 worden de hydraulische schakelingen in een aantal 
principeschema's verduidelijkt. In de bedrijfsvoering van de LBK's wordt geen wijziging 
aangebracht. 
In onderstaande figuur 3-12 zijn de in het Simulink model gebuikte LBK's weergegeven 
(in bijlage 11 a is een grotere versie opgenomen). Omdat er negen LBK's in één model 
moeten worden gecombineerd, zijn ze opgenomen in een subsystem. In figuur 3-13 is 
de laag boven de 'LBK-Iaag' van figuur 3-12 weergegeven. 
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Figuur 3-12 LBK-Iaag binnen Simulink model 1 
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Figuur 3-13 De laag boven de LBK-Iaag in model 1. De LBK-Iaag is met de grote rechthoek als subsystem 

weergegeven 

LBK-model 2 Gewijzigde bedrijfsvoering 
Het LBK-model 2 is vrijwel gelijk aan model 1. Enkel in de bedrijfsvoering wordt een 
wijziging aangebracht. In dit model wordt bekeken wat het effect is indien er geen 
verlaging van de ventilatie buiten kantoortijd uren wordt ingesteld. Het idee is dat juist in 
de nachtelijk uren de buitentemperatuur het laagst is. Door in die buitenkantoortijd 
periode 50% verlaging van de ventilatie toe te passen gaat een deel van de 
mogelijkheid koude te laden verloren. 

LBK-mode/3 Gewijzigde bedrijfsvoering+ 'bypass' gebouw 
Nadeel van model 2 is dat er in de nachtsituatie 50% meer lucht verwarmd moet 
worden. Het voorverwarmen daarvan gebeurt weliswaar zoveel mogelijk door de warme 
bron (dus koude laden), echter moet deze lucht ook naverwarmd worden tot het 
temperatuurssetpoint, omdat anders te koude ventilatielucht het gebouw wordt 
ingeblazen. 
Dit nadeel kan opgelost worden door die 50% extra lucht niet het gebouw in te brengen, 
maar direct weer naar buiten af te blazen. De lucht hoeft dan niet meernaverwarmd te 
worden, wat tevens inhoudt dat de beperking van een minimale luchttemperatuur van 
aoc na de voorverwarmer niet meer geldt. In paragraaf 3.2.2 is beschreven dat de als 
vorstbeveiliging opgenomen TSA zorgen voor deze minimum luchttemperatuur. Als 
deze minimum luchttemperatuur niet meer van toepassen is kan het setpoint van de 
TSA verlaagd worden. In het model is dit setpoint ingesteld op 2°C 
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De opzet van het kanalenstelsels voor de ventilatie van de laboratoria is zodanig dat 
ieder bouwdeel twee LBK's voor ieder ca. 50% van de totale luchthoeveelheid heeft. In 
een normale nachtschakeling worden beide LBK's per bouwdeel teruggetoerd naar 50% 
van de capaciteit. In bovenbeschreven voorstel blijven beide LBK's op 100%, maar 
wordt er maar één benut voor de luchttoevoer naar de laboratoria en de ander blaast 
direct weer naar buiten af. 
Voor deze oplossing zijn er twee aanpassing nodig. De drie LBK's die het gebouw 
'bypassen' dienen een extra aansluiting naar een afblaasrooster in de gevel te krijgen. 
Hiervoor dienen extra kanalen en gevelsroosters gerealiseerd te worden. 

LBK-model 4 Gebruik LAK's 
In model 4 worden (een deel van) de luchtafvoerkasten (LAK's) benut om koude te 
laden. Als met de LBK's koude wordt geladen, worden de warmteterugwinbatterijen in 
de LAK's niet benut. Zoals eerder aangegeven wordt in de nacht de ventilatie op 50% 
gezet. Vanwege de balans in het ventilatiesysteem worden de LAK's dan ook naar 50% 
van de capaciteit gebracht. 
Door de opzet van het kanalen systeem is die 50% afvoer ook te bereiken door drie van 
de zes LAK's op 100% in plaats van 50% te zetten. De overige drie hoeven dan geen 
lucht uit het gebouw af te voeren. Door voor deze drie LAK's aan de aanzuigzijde een 
buitenluchtaansluiting te realiseren kan ook daarmee koude geladen worden. De 
hydraulische schakeling van dit model is opgenomen in Bijlage 11 b. 
Vanwege de warmteterugwinschakeling is het leidingwerk voor deze optie reeds 
aanwezig. De enige echte aanpassing zijn de drie buitenluchtaansluitingen voor de drie 
LAK's. 
Deze optie van koude laden is alleen mogelijk in combinatie met model 1 of 3. In model 
2 zijn namelijk alle LAK's nodig om lucht uit het gebouw af te voeren. Bovendien kan 
model 4 alleen toegepast worden als er met de LBK's ook koude wordt geladen, 
aangezien de batterijen in de LAK's anders nodig zijn om warmte terug te winnen. 
In onderstaande figuur is het Simulink model weergegeven. Zie Bijlage 11c voor een 
grotere afdruk. 
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Met dit model worden enkel de LAK's gesimuleerd. Het resultaat daarvan dient samen 
met het resultaat van model 1 of 3, waarin de LBK's worden gesimuleerd, bezien te 
worden. 

3.3.4 Overkoepelend Simulink model 

LBK-model 1 t/m 4 maken op hun buurt onderdeel uit van een overkoepelend Simulink 
model waarin ook het gebouwmodel (in HAMBase) van het Cvl is opgenomen. In dit 
overkoepelend model wordt een LBKILAK-model gekoppeld aan het gebouwmodeL 
In onderstaande figuur is het overkoepelende model weergegeven. 

0..1 1--------i 

-· Figuur 3-16 Overkoepelend model in Simulink 

In dit model zijn onderdelen opgenomen die nog niet besproken zijn. Onderstaand 
worden ze per item behandeld. 

HAMBase Gebouw Model 
Dit is het gebouwmodel van het Cvl dat in HAMBase is opgezet. Hiervan worden de 
volgende uitputs weergegeven: 

• Tair: Ruimtetemperaturen in de tien zones; 
• Tradiant: Stralingstemperatuur in de tien zones; 
• Rh: Relatieve vochtigheden in de tien zones; 
• Pressure: Luchtdruk; 
• Te: Buitentemperatuur volgens klimaatfile; 
• RVe: Relatieve vochtigheid van buitenklimaat. 

Definitief rapport - 41 -

AFST/R002/MFRNDB 

4 februari 2010 



De drie inputs (Qplant, Gplant en Ventilationrate) kunnen, indien gewenst nader 
gespecificeerd worden in Simulink. Voor de inputs Gplant en Ventilatiemate is dit niet 
gedaan, wat betekend dat er gerekend wordt met de waardes zoals opgenomen in de 
invoerfile van HAMBase. 
De input Qplant is wel gespecificeerd. Zie hiervoor het volgende kopje 
Vermogensregeling. 

Vermogensregeling 
In het blokje vermogensregeling wordt geregeld hoe groot het koel- of 
verwarmingsvermogen is, gelimiteerd tot het maximum beschikbare vermogen, dat in de 
zones wordt afgegeven. 
De vermogensregeling is gelijk aan zoals die in HAMBAse is opgenomen en wordt 
gestuurd op basis van het verschil tussen de ruimtetemperatuur (input Tair uit het 
gebouwmodel) en de eerder omschreven temperatuursetpoints. 

Energiemanagement 
In het blokje energiemanagement wordt bepaald wat per tijdseenheid van de simulatie 
de totale hoeveelheid koude en/of warmte, uitgedrukt in kWh, is die aan alle zones 
samen is afgegeven. 
Deze hoeveelheden over de hele simulatieperiode opgeteld, levert de totale koude en 
warmte levering aan het gebouw. Tevens wordt de geleverde warmte per tijdseenheid 
gebruikt als input voor de bepaling van het beschikbare debiet om koude te laden. 

Koude Laden 
In dit blok wordt bepaald hoeveel koude er geladen kan worden. Daarvoor worden in dit 
blok de LBK-modellen zoals beschreven in de vorige paragraaf opgenomen. Hierin is 
ook de m-file opgenomen waarmee het beschikbare debiet voor het koude laden wordt 
bepaald. Zie hiervoor paragraaf 3.2.2. 
In dit blok wordt tevens getoetst of er aan één van de belangrijkste voorwaarden van het 
koude laden wordt voldaan. Is het uittrede watertemperatuur van de warmtewisselaar 
laag genoeg om in de koude bron op te slaan. Voor het evL betekent dit dat het water 
maximaal ?oe mag zijn . Als de uittrede temperatuur hoger is dan ?oe houdt dat niet 
direct in dat er geen koude geladen kan worden. Er is dan nog de optie om het 
waterdebiet over de warmtewisselaar te verlagen. Door het debiet te verlagen wordt de 
uittrede temperatuur ook verlaagd. Echter dient men dan wel de andere voorwaarden, 
zoals een voldoende hoge luchtuittrede temperatuur, in acht te houden. 
Bovenstaande regeling is gerealiseerd door voor verschillende debieten de gevraagde 
outputs te bepalen. Vervolgens zijn de situaties bepaald waarbij aan de voorwaarden 
van het koude laden wordt voldaan. Van deze situaties is berekend hoeveel koude er 
dan gegenereerd kan worden. De sommatie hiervan is de output waarde van dit blok. 
Een deel van deze regeling is opgenomen in figuur 3-17. De hele weergave van deze 
regeling is opgenomen in Bijlage 12. 
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Figuur 3-17 Deelweergave van de regeling ten behoeve van het bereiken van de maximale water 

uittredetemperatuur 
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4 SIMULATIES 

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde simulaties en de resultaten daarvan besproken. 
In de eerste paragraaf wordt besproken welke klimaatbestanden gebruikt zijn voor de 
simulaties. In de tweede paragraaf zijn de simulatieresultaten van het gebouwmodel 
beschreven. In paragraaf drie worden de resultaten van de modellen waarmee het 
koude laden gesimuleerd kan worden weergegeven. In de laatste paragraaf worden de 
resultaten geanalyseerd en besproken. 

4.1 Klimaatbestand simulaties 

In de norm NEN 5060:2008, gepubliceerd 01 december 2008, worden nieuwe 
klimaatbestanden voor berekeningen en simulaties gepresenteerd. In deze norm zijn 
vier klimaatbestanden opgenomen: één ter bepaling van energieverbruiken en drie 
(onderling verschillend in de mate van voorkomende extremen) ten behoeve van 
comfortberekeningen. 
De klimaatbestanden zijn samengesteld uit losse maanden uit de periode 1986 tot en 
met 2005. De selectie vindt plaats op basis van een statistische analyse. Het 
klimaatbestand voor energieberekeningen is bepaald met behulp van deel 4 van de 
NEN-EN-ISO 15927, dat is gebaseerd op de Finkelstein-Schafer methode. Deze 
methode houdt in dat er voor de klimaatgrootheden temperatuur, absolute 
luchtvochtigheid en globale zonnestraling naar de etmaalgemiddelden wordt gekeken. 
Vervolgens worden de maanden geselecteerd die het beste het gemiddelde over de 
hele periode benadert. 
Het klimaatbestand voor energieberekeningen uit NEN 5060:2008 is gebruikt voor de 
verschillende simulaties in dit afstudeerwerk. 
Als blik in de toekomst zijn een aantal simulaties ook uitgevoerd met de 
klimaatbestanden die horen bij de vier KNMI klimaatscenario's. Deze klimaatbestanden, 
beschikbaar gesteld door VABI, geven een mogelijk beeld van het klimaat volgens de G, 
W, G+ en W+ scenario's over 15 en 30 jaar. 

4.2 Gevoeligheid voor afwijkende situaties 

In deze paragraaf worden de simulatieresultaten besproken die met het gebouwmodel 
zijn verkregen. Met deze simulaties is nagegaan wat de invloed van afwijkende situaties 
is op de warmte- en koudevraag van het gebouw. 

4.2.1 Resultaten simulaties gebouwmodel 

In paragraaf 3.1 .3 zijn simulaties van afwijkende situaties uitgevoerd om in de validatie 
van het gebouwmodel te kunnen gebruiken. In onderstaande tabel zijn deze resultaten 
opgenomen onder (1) t/m (4). De resultaten van het gebouwmodel, waarbij het gebouw 
is ingevoerd volgens de ontwerpuitgangspunten (beschreven in paragraaf 3.1.2) is de 
referentiesituatie (0). Naast deze simulaties is gekeken wat de invloed van een ZTA van 
0,5 in plaats van 0,27 (5) is en welk effect het verlagen (6) en verhogen (7) van het 
setpoint van de maximum ruimtetemperatuur heeft. In de tabel zijn de totaal waardes als 
ook de waarde genormeerd naar één m2 vloeroppervlak van het Centrum voor 
Levenswetenschappen weergegeven. 
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Afwijkende situatie in Warmtevraag gebouw Koudevraag gebouw 
uitgangspunten lkWh] [kWhlnr] [kWh] [kWhlrrfl_ 
(0) Oint lab zoals beschreven in 3.1 .2 394.438 14,1 786.660 28,1 
(1) Oint lab gelijk als kantoor 900.547 32,2 586.852 21 
(2) U-waarde glas 2,0 i.p.v. 1 11 1.079.441 38,6 504.705 18,1 
W/m2K 
(3) Rendement WTW 50 i.p.v. 60 % 1.292.994 46,3 558.483 20 
(5) Luchtdichtheid gevel slechter 1.125.894 40,3 545.025 19,5 
(6) ZTA is 0,5 i.p.v. 0,27 826.195 29,5 845.730 30,3 
(7) Setpoint max. temperatuur 1°C 913.469 32,7 810.510 29 
lager 
(8) Setpoint max. temperatuur 1°C 896.612 32 421.038 15 
hoger 
Tabel 4-1 Simulatieresultaten gebouwmodel in HAMBAse voor afwijkende situaties 

Naast afwijkende situaties is ook gekeken naar wat het effect is van een mogelijk ander 
klimaat. Hiervoor zijn de klimaatbestanden gebruikt die horen bij de klimaatscenario's 
van het KNMI. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. 

Scenario KNMI Warmtevraag Koudevraag 
gebouw [kWh] gebouw [kWh] 

G over 15 jaar(+ 1 o in 2050, geen wijziging luchtstroom) 422.430 705.337 
w over 15 jaar(+ 2° in 2050, geen wijziging luchtstroom) 401 .825 738.087 
G+ over 15 jaar(+ 1° in 2050, met wijziging luchtstroom) 416.294 724.012 
W+ over 15laar (+ 2° in 2050, met wijziging luchtstroom) 391.327 772.914 
G over 30 jaar(+ 1° in 2050, geen wijziging luchtstroom) 405.738 730.853 
w over 30 jaar(+ 2° in 2050, geen wijziging luchtstroom) 368.458 795.042 
G+ over 30 jaar(+ 1° in 2050, geen wijziging luchtstroom) 393.615 769.332 
W+ over 30 jaar(+ 2° in 2050, met wijziging luchtstroom) 345.729 876.531 
Tabe14-2 Simulatieresultaten gebouwmodel in HAMBAse voor klimaatscenario's KNMI 

Met behulp van de gemeten klimaatfiles van 1995 t/m 2004 is gesimuleerd wat de 
warmte- en koudevraag van het gebouw volgens het gebouwmodel over die 1 0 jaar zou 
zijn geweest: 

• Warmtevraag van 1995 t/m 2004: 
• Koudevraag van 1995 t/m 2004: 

4.3 Modellen koude laden 

5.205.724 kWh; 
6.534.322 kWh. 

In paragraaf 3.3.1 . is uiteengezet wat de invloed van een afnemend debiet op de 
warmteoverdracht, uitgedrukt in de k-waarde, kan zijn. In deze paragraaf worden de 
simulatieresultaten van de vier Simulink modellen gepresenteerd. Per model is als 
eerste de hoeveelheid koude weergegeven die extra gegenereerd wordt met een k
waarde die afhankelijk is van het debiet. Ter vergelijk is ook de hoeveelheid te 
genereren koude bij een constante k-waarde gegeven. 
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4.3.1 Resultaten model1 koude laden: ongewijzigde bedrijfsvoering 

In dit model wordt er niets in de bedrijfsvoering en installaties gewijzigd, behoudens het 
noodzakelijke leidingwerk om de warmtewisselaars van warmte uit de warme bron te 
kunnen voorzien. 
Indien dit model wordt toegepast is de volgende hoeveelheid extra koude te laden: 

• met k-waarde afhankelijk van debiet: 150.500 kWh; 

Ter vergelijk de hoeveelheid te laden koude bij een constante k-waarde: 
• met constante k-waarde: 808.100 kWh. 

4.3.2 Resultaten model 2 koude laden: gewijzigde bedrijfsvoering 

In dit model wordt er ten opzichte van model 1 een wijziging in de bedrijfsvoering 
aangebracht: tijdens de buiten kantoortijd periode wordt de ventilatie niet tot 50% 
teruggebracht. 
Indien dit model wordt toegepast is de volgende hoeveelheid extra koude te laden: 

• met k-waarde afhankelijk van debiet: 391 .170 kWh; 

Ter vergelijk de hoeveelheid te laden koude bij een constante k-waarde: 
• met constante k-waarde: 1.183.000 kWh. 

4.3.3 Resultaten model 3 koude laden: gewijzigde bedrijfsvoering & 'bypass' 
gebouw 

In dit model worden de LBK's die niet voor de ventilatie buiten kantoortijd nodig zijn 
ingezet om koude te laden. Voor deze LBK's zijn een aantal voorwaarden die wel in 
model 1 en 2 gelden niet van toepassing. Indien dit model wordt toegepast is de 
volgende hoeveelheid extra koude te laden: 

• met k-waarde afhankelijk van debiet: 391 .400 kWh; 

Ter vergelijk de hoeveelheid te laden koude bij een constante k-waarde: 
• met constante k-waarde: 1 .184. 700 kWh. 

4.3.4 Resultaten model 4 koude laden: gebruik luchtafvoerkasten 

In dit model worden niet de LBK's, maar de LAK's die niet voor de afvoer van lucht 
buiten kantoortijd nodig zijn ingezet om koude te laden. Voor deze LAK's zijn een aantal 
voorwaarden die wel in model 1 en 2 gelden niet van toepassing. Indien dit model wordt 
toegepast is de volgende hoeveelheid extra koude te laden: 

• met k-waarde afhankelijk van debiet: 295.200 kWh; 

Ter vergelijk de hoeveelheid te laden koude bij een constante k-waarde: 
• met constante k-waarde: 409.100 kWh. 

Definitief rapport - 47-

AFST /R002/M FR A/DB 

4 februari 2010 



4.4 Resultatenanalyse en discussie 

4.4.1 Gebouwmodel: Wat is thermische balans of onbalans? 

Om een analyse te kunnen geven en een discussie te kunnen voeren over de resultaten 
is het van belang vast te stellen wat, met het oog op een WKO-systeem, een thermische 
balans of onbalans is. 
Er is sprake van een thermische balans als gedurende een periode van één of 
meerdere jaren de vraag naar koude vanuit de bodem even groot is als de vraag naar 
warmte uit de bodem. Een thermische onbalans kan ontstaan wanneer de vraag naar 
koude groter is dan de vraag naar warmte of omgekeerd. Indien de thermische onbalans 
niet wordt gecorrigeerd kan netto opwarming of afkoeling van de bodem plaatsvinden. 
Vanwege de mogelijke gevolgen van een netto opwarming of afkoeling van de bodem is 
een onbalans vrijwel altijd in strijd met de verkregen vergunning. Daarnaast is belangrijk 
bijkomend effect dat het rendement van de WKO-installatie afneemt naarmate een 
grotere onbalans optreedt. 
Het is allicht zo dat, zelfs bij een uitstekend ontworpen WKO-installatie, de vraag naar 
warmte en koude uit de bodem zelden precies in balans is. Hierin treden altijd variaties 
op, alleen al omdat de warmte- en koudevraag van een gebouw mede afhankelijk is van 
een wispelturig klimaat. Bij goed ontwerp zijn kleine variaties ook geen enkel probleem 
en kan bij wijze van spreken het tekort van het ene jaar gecompenseerd worden met 
een overschot van het volgende jaar. 
In onderstaande figuur zijn schematisch de verhoudingen van de energievraag en -
leveringen voor het Cvl weergegeven. 

100 kWh 

DDD 
0 0 

(0,72 : 1) 138 kWh 

•••I I ••• 
ca. 33 kWh - , WloltWTE 
(COP WP =ca. 4) 

100 kWh 100 kWh (1 : 1) 100 kWh 

Figuur 4-1 Energievraag en -leveringen Centrum voor Levenswetenschappen 

5 á 10 kWh 
(CV-ketel) 

100 kWh 

Uit de energievraag en -leveringen voor het Cvl blijkt dat de verhouding tussen de 
warmte- en koude vraag vanuit het gebouw ca. 0,72 staat tot 1 moet zijn, om een balans 
(1 :1) in de koude- en warmtevraag vanuit de bodem te krijgen. 
Indien deze verhouding voor de koude- en warmtevraag jaar na jaar op dezelfde wijze 
niet bereikt wordt, is er sprake van een niet goed functionerend WKO-systeem. 
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Met behulp het gebouwmodel is onderzocht welke omstandigheden invloed kunnen 
hebben op de verhouding tussen de warmte- en koudevraag van het gebouw. 
Onderstaand zijn nogmaals de simulatieresultaten van het gebouwmodel weergegeven. 
In de extra kolommen is aangeven wat de verhouding tussen de warmte- en koudevraag 
vanuit het gebouw is en welk tekort aan koude (blauw) of warmte (rood) daardoor in de 
bodem ontstaat. 

Afwijkende situatie Warmtevraag Koudevraag Verhouding Tekort 
gebouw [kWh] gebouw [kWh] KIW [kWh] 

(0) Hoge Oint lab 394.438 786.660 ca. 1,99 503.000 
(1) Oint lab als kantoor 900.547 586.852 ca. 0,65 85.000 
(2) Kwaliteit glas 1.079.441 504.705 ca. 0,47 378.000 
(3) Rendement WTW 1.292.994 558.483 ca. 0,43 517.000 
(4) Gevelkwaliteit 1.125.894 545.025 ca. 0,48 369.000 
(5) ZTA is 0,5 826.195 845.730 ca. 1,02 251.000 
(6) Setpoint 1 oe lager 913.469 810.510 ca. 0,89 153.000 
(7) Setpoint 1 oe hoger 896.612 421.038 ca. 0,47 312.000 
Tabe14-3 Energievraag met resulterend warmte- of koude tekort 

Uit deze resultaten blijkt dat afwijkende situaties aanzienlijke tot grote invloed kunnen 
hebben op de verhouding tussen warmte- en koudevraag en een eventueel tekort aan 
warmte of koude in de bodem. Het risico op het voorkomen van afwijkende situaties 
vanwege mindere kwaliteit van producten of bouwwijze, is prima te beheersen. 
Het schatten van de uiteindelijke warmtelast zal altijd met een bepaalde onzekerheid 
gepaard gaan. In een laboratorium kan die zelfs van periode tot periode verschillen, 
bijvoorbeeld afhankelijk van het type onderzoek dat er plaatsvindt. 
Door dit in het ontwerp van de gebouwgebonden te onderkennen, bijvoorbeeld door 
mogelijkheden op te nemen te sturen in de productie van warmte en koude, kan de 
invloed van afwijkende situaties ondervangen worden. 

De simulaties met de klimaatbestanden behorend bij de KNMI scenario's bevestigen het 
beeld dat de verwachte klimaatveranderingen leiden tot een stijgende koudevraag en 
een dalende warmtevraag. In onderstaande tabel zijn de resultaten nogmaals 
weergeven, wederom samen met de verhouding tussen de koude- en warmtevraag en 
het resulterende tekort aan koude. 

Scenario KNMI Warmtevraag Koudevraag Verhouding Tekort 
gebouw [kWh] gebouw [kWh] KIW [kWh] 

G over 15 jaar 422.430 705.337 ca. 1,7 401.000 
W over 15 jaar 401.825 738.087 ca. 1,8 449.000 
G+ over 15 jaar 416.294 724.012 ca. 1,7 424.000 
W+ over 15 jaar 391.327 772.914 ca. 2,0 491 .000 
G over 30 jaar 405.738 730.853 ca. 1,8 439.000 
W over 30 jaar 368.458 795.042 ca. 2,2 530.000 
G+ over 30 jaar 393.615 769.332 ca. 1,9 486.000 
W+ over 30 jaar 345.729 876.531 ca. 2,5 628.000 
Tabel4-4 Energievraag voor klimaatscenario's KNMI met resulterend koude tekort 
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De terugblik over de periode 1995 tot en met 2004 laat zien dat, in het geval het 
Centrum voor Levenswetenschappen toen reeds in gebruik zou zijn geweest, de balans 
tussen de warmte en koudevraag redelijk goed benaderd wordt. De verhouding tussen 
de koude- en de warmtevraag is 0,79. 

4.4.2 Modellen koude laden 

Uit de simulaties met de Simulinkmodellen is af te leiden dat het goed mogelijk is om 
koude te genereren met behulp van luchtbehandelingskasten en eventueel 
luchtafvoerkasten. 

Daarnaast valt op dat voor alle modellen, maar met name model 1, 2 en 3, het verschil 
in resultaat tussen een constante k-waarde en een k-waarde die afhankelijk is van het 
debiet meer dan substantieel is. Dit betekent dat er vooral koude geladen wordt op de 
momenten dat er relatief laag debiet over de wisselaars gaat, aangezien een relatief 
laag debiet zorgt voor het in deellast werken en dus een lage warmteoverdracht. 
Een laag debiet kunnen op twee manieren ontstaan: 

• Als de wateruittrede temperatuur niet laag genoeg is, moet het debiet over de 
warmtewisselaars worden verlaagd; 

• Het beschikbare debiet is zo laag dat de wisselaars in deellast moeten werken. 

Hieruit blijkt dat het raadzaam is tijdens de ontwerpfase (extra) aandacht voor het 
beschikbare debiet en de daarbij horende deellastwerking van de warmtewisselaars te 
hebben. Tevens is dit aanleiding voor aanvullend onderzoek naar de 
debietafhankelijkheid van de k-waarde van een warmtewisselaar in combinatie met 
koude laden. 

Het verschil tussen model 1 en 2 (enkel kijkend naar het resultaat met niet constante k
waarde) laat zien dat er door het niet verlagen van het ventilatiedebiet buiten kantoortijd, 
ruim 2,5 keer zoveel koude te genereren is. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door te 
lagere buitentemperaturen die buiten kantoortijd (vooral 's nachts) heersen, ondanks dat 
er, over een etmaal gezien, 'slechts' 25% meer lucht beschikbaar is om koude te laden. 

Het verschil tussen model 2 en 3 laat daarentegen zien dat het effect van het los kunnen 
laten van enkele voorwaarden, zoals minimale retourtemperatuur van het water of een 
minimale luchttemperatuur na de voorverwarmer, amper leidt tot het kunnen genereren 
van meer koude. 

Uit de resultaten van model 4 blijkt dat ook met luchtafvoerkasten koude gegenereerd 
kan worden. Dit model moet wel toegepast worden in combinatie met model 1 of 3. 
Het is dus belangrijk te realiseren dat tegelijk met een groter aantal LBK's of LAK's dat 
voor het koude laden wordt ingezet ook het waterdebiet dat per kast beschikbaar is 
minder wordt. Door het simpelweg mogelijk maken van koude laden met meer kasten, 
kan het resultaat zijn dat het debiet per kast dusdanig laag wordt, dat er een 
tegenovergesteld effect veroorzaakt wordt. 
Een oplossing hiervoor kan zijn om de capaciteit van de bronnen te verhogen, zodat er 
meer debiet beschikbaar is om koude te laden. Het is echter vaak zo, dat de provincie 
een grens stelt aan het maximaal te onttrekken debiet uit de bodem. Dit maximale 
debiet is meestal al een de beperkte kant, waardoor extra debiet om extra koude te 
kunnen laden niet mogelijk is. Een optie hiervoor zou zijn om met de provincie in overleg 
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te treden en afspraken te maken over een tijdelijke ontheffing gedurende de koude 
periodes tijdens het jaar, zodat extra koude laden wel mogelijk is. Ook de provincie heeft 
er belang bij dat een goede balans tussen de onttrekking van warmte en koude uit de 
bodem gehandhaafd kan worden. Daarnaast zijn de meeste provincies ook voorstander 
van het toepassen van WKO. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In hoofdstuk 1 is de aanleiding van dit afstudeerwerk omschreven. Daarin is aangehaald 
dat verschillen tussen ontwerp en realisatie altijd zullen voorkomen. Daarnaast is het 
gebruikersgedrag een variabel gegeven dat met onzekerheid in de uitgangspunten 
gepaard gaat. Bij een goed ontwerp hoeft dat niet problematisch te zijn, hoewel 
afwijkingen bij WKO wel kritischer zijn. 

Uit de aanleiding zijn twee hoofdvragen afgeleid: 
I. Biedt een enkele energiebalansberekening voldoende basis voor de afweging of 

WKO wel of niet toegepast kan worden? 
11. Kan extra koude laden deze afweging minder kritisch maken en een WKO 

installatie robuuster maken? 

Voor de beantwoording daarvan zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Onder welke, eventueel van de ontwerpuitgangspunten afwijkende, 

omstandigheden ontstaat een onbalans tussen de warmte- en koudevraag en 
hoe aannemelijk is het dat deze omstandigheden zich voordoen? 

2. Voor welke componenten in het ontwerp met WKO is het raadzaam die op een 
uitgebreidere methode, bijvoorbeeld met behulp van dynamische simulaties, te 
bepalen? 

3. Wat is het effect dat met koude laden met LBK's bereikt kan worden en geeft dit 
de mogelijkheid voor het opvangen van fouten in het ontwerp (verkeerde of niet 
haalbare uitgangspunten), of fouten tijdens de realisatie (slechtere kwaliteit van 
de bouw of materialen)? 

4. Is de hoeveelheid extra te laden koude voldoende om te kunnen sturen in de 
balans van het WKO systeem? 

In dit hoofdstuk worden deze vragen aan de hand van de voorgaande hoofdstukken 
geheel of gedeeltelijk beantwoord. Tevens worden ook enkele aanbevelingen gegeven 
en besproken. 

5.1 Conclusies 

5.1 .1 Deelvragen 

In paragraaf 4.3 is aangegeven dat alle behandelde afwijkende situaties kunnen leiden 
tot scheve verhoudingen in de warmte- en koudevraag. Meestal is het risico op deze 
afwijkende situaties voldoende te beperken. Het uiteindelijke gebruik van een gebouw is 
echter zo onvoorspelbaar dat daar vrijwel altijd een onzekerheid in zal blijven . Het is 
daardoor wenselijk te kunnen corrigeren of sturen in de balans tussen warmte- en 
koudevraag. 

Het extra koude laden met luchtbehandelingskasten is goed mogelijk. De hoeveelheid 
koude die daarmee gegenereerd kan worden is ook dermate substantieel dat eventuele 
fouten in het ontwerp, of behoorlijke wijzigingen in gebruik, opgevangen kunnen worden. 

Uit de analyses en simulaties blijkt dat er een aantal componenten of factoren zijn, die 
met aandacht geselecteerd of besloten moeten worden. 
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Op de eerste plaats is dat het waterdebiet dat beschikbaar is om koude te laden. Het is 
vaak zo dat, juist op het moment dat het koud is en er dus goed koude geladen kan 
worden, veel debiet nodig is voor de warmtepompen. Hierdoor wordt het effect van 
koude laden beperkt. 
Direct hieraan gerelateerd is het effect van een afnemende warmteoverdracht bij een 
verminderend waterdebiet over een warmtewisselaar. Het is mogelijk dit effect tegen te 
gaan door met een leverancier te overleggen. Leveranciers hebben de mogelijkheid om 
de warmteoverdracht te beïnvloeden door bijvoorbeeld het toepassen van 
oppervlaktebehandelingen van het materiaal in een warmtewisselaar. 
Een andere oplossing voor aan afnemende k-waarde kan het splitsen van de 
voorverwarmingsbatterijen in twee kleinere batterijen zijn. Hierdoor is het, door goed te 
regelen, mogelijk om de wisselaars minder in deellast te laten werken. 

Met de extra gegenereerde koude met luchtbehandelingskasten is het goed mogelijk om 
te sturen in de balans van het WKO-systeem. Hiermee ontstaat een instrument om 
sneller te kunnen sturen en corrigeren in een WKO-installatie. 

5.1 .2 Hoofdvragen 

Kan uit al het voorgaande geconcludeerd worden dat een enkele 
energiebalansberekening voldoende is voor de afweging of WKO wel of niet toegepast 
kan worden? 
Voor het CvL zijn uitgebreidere berekeningen, waarvan een deel dynamische simulaties, 
gemaakt om te bepalen wat de energiebalans zou worden. Daaruit komt naar voren dat 
ook bij de uitgebreidere berekeningen verschillende aannames gedaan moeten worden 
die aanzienlijke invloed op de energiebalans kunnen hebben. 
Tevens zullen er meestal verschillen ontstaan tussen de ontwerpuitgangspunten en de 
uiteindelijke realisatie. Die verschillen zijn per definitie niet verdisconteerd in de 
ontwerpberekeningen, hoe uitgebreid die ontwerpberekeningen ook zijn. 
Uitgebreidere berekening hoeven dus niet perse te leiden tot een betere afweging 
tussen het wel of niet toepassen van warmte-koudeopslag, echter kunnen ze wel meer 
informatie geven over welke situaties extra van belang zijn met betrekking tot de 
energiebalans. 

Kan extra koude laden deze afweging dan wel minder kritisch maken, en wordt een 
WKO-installatie daar robuuster van? 
De resultaten van de simulaties laten zien dat er met behulp van 
luchtbehandelingskasten aanzienlijke hoeveelheden koude gegenereerd kan worden. 
Het is evident dat daarmee gestuurd kan worden in de energiebalans van een gebouw. 
Tevens is het hierdoor mogelijk om afwijkende of veranderende situaties goed op te 
vangen, wat een WKO-installatie beduidend robuuster maakt. 

Bijkomend effect van een robuustere WKO-installatie is dat de afweging tussen het wel 
of niet toepassen van WKO minder kritisch wordt. 

5.1 .3 Algemeen 

Binnen dit afstudeerwerk is het Centrum voor Levenswetenschappen als uitgangspunt 
gekozen voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Een 
aantal simulaties en - simulatieresultaten gelden daardoor specifiek voor dit gebouw. 
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Wordt echter naar de invloed van afwijkende situaties op de energiebalans gekeken, dat 
gelden deze resultaten voor veel meer gebouwen dan het Cvl alleen. Belangrijkste 
conclusie hierin is dat de bouw en de bouwkwaliteit grote invloed kunnen hebben op de 
energiebalans. Ook het uiteindelijke gebruik van het gebouw, denk aan uiteindelijke 
interne warmtelasten of temperatuursetpoints, kunnen negatieve invloed hebben op de 
goede werking van een WKO-systeem. Bovendien is het gebruik van een gebouw 
moeilijk vooraf, bijvoorbeeld tijdens het ontwerpproces, in te schatten. 

5.2 Aanbevelingen 

Uit bovenstaande conclusies is een belangrijke algemene aanbeveling af te leiden: 
• Neem in het ontwerp van de gebouwgebonden installaties voor een gebouw 

waar ook WKO wordt toegepast, voorzieningen op die het mogelijk maken om 
extra koude te genereren. Luchtbehandelingskasten bieden hiervoor goede 
mogelijkheden. 

Indien koude geladen gaat worden met luchtbehandelingskasten verdient het 
aanbeveling met de volgende punten rekening te houden: 

• Is er voldoende waterdebiet beschikbaar om koude te kunnen laden? Probeer 
dit debiet zo ruim mogelijk in de wateronttrekkingsvergunning op te nemen. 
Indien het vergunde debiet weinig ruimte biedt om koude te laden, is het 
misschien mogelijk om juist voor het extra koude laden een ontheffing van de 
debietbeperking in de vergunning op te nemen; 

• Het effect van een afnemende warmteoverdracht met afnemend waterdebiet 
heeft een sterkt effect op de uiteindelijke hoeveelheid extra te laden koude. 

Bij het laatstgenoemde punt hoort de aanbeveling tot nader onderzoek naar de 
debietafhankelijkheid van de k-waarde. In de simulaties waarbij de k-waarde afhankelijk 
is van het debiet is rekening gehouden met een sterk afnemende k-waarde bij lage 
debieten. Ondanks deze negatieve insteek blijkt de hoeveelheid extra te laden koude 
substantieel. Indien blijkt dat de k-waarde niet zo sterk afneemt, vergroot dat het effect 
van het koude laden, waardoor het voor meer gebouwen haalbaar kan worden om WKO 
toe te passen. Uit dit onderzoek kan ook blijken of overwogen kan worden om de 
voorverwarmingsbatterij te splitsen in twee kleinere batterijen , waardoor het bedrijf in 
deellast beperkt wordt. 

Als de mogelijkheden om extra koude te laden met installaties in het gebouw beperkt 
blijken, bieden dynamische simulaties de mogelijkheid na te gaan voor welke 
omstandigheden een WKO-systeem en I of het gebouw gevoelig is in verband met een 
onbalans in de warmte- en koudevraag. Indien daaruit blijkt dat het wenselijk is toch 
mogelijkheden te hebben om te kunnen corrigeren in de energiebalans, kunnen in het 
ontwerp reeds voorzieningen meegenomen worden om extra installaties zoals 
koeltorens eenvoudig in te passen. 

Kijkt men qua klimaat naar de toekomst dan wordt het beeld bevestigd dat de vraag 
naar koude zal stijgen en de vraag naar warmte zal dalen. Uit de simulatie met een 
verhoging van het setpoint voor de maximum binnentemperatuur blijkt ook dat 
koudevraag beduidend lager wordt. Aansluitend kan men zich afvragen of het wenselijk 
is een maximale binnentemperatuur van 25°C te handhaven als de buitentemperaturen 
alsmaar hoger worden. 
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Een oplossing kan zijn een vast temperatuurverschil tussen de binnen- en 
buitentemperatuur te handhaven, van bijvoorbeeld re of 8°C, in plaats van een vaste 
maximale binnentemperatuur. 

De beschreven wijze van koude laden is niet beperkt tot een luchtbehandelingssysteem 
waarbij warmteterugwinning plaatsvindt met behulp van twincoil systemen. 
In ieder luchtbehandelingssysteem waarin voor koeling van de lucht in de zomer een 
koelbatterij als eerste element is opgenomen, kan koude geladen worden. 
Voor luchtbehandelingssystemen waarbij warmtewielen toegepast wordt is koude laden 
ook mogelijk. Als er in zo'n systemen koude geladen moet worden dient het warmtewiel 
stilgezet te worden. Aandachtspunt daarbij blijft het risico van bevriezing van elementen 
in de luchtbehandelingskast. 
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