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Samenvatting 

Inleiding 
Betonkernactivering (BKA) is een afgiftesysteem dat gebruik maakt van de betonnen 
constructievloeren in een gebouw, om ruimten te klimatiseren. Door watervoerende slangen in de 
constructie aan te brengen, kan de vloer thermisch actief worden gemaakt. Met het afgiftesysteem 
kan een ruimte zowel worden verwarmd als gekoeld. In figuur 1.1 is een schematische weergave 
van een SKA-systeem weergegeven. 

figuur 1.1 Schematische weergave constructievloer met BKA 

SKA-systemen worden sinds het jaar 2000 in Nederland toegepast. In de zomerperioden is 
geconstateerd dat het op te wekken koelvermogen lager is dan gebruikelijk is voor andere 
afgiftesystemen, zoals klimaatplafonds of inductie-units. Dit komt door het feit dat BKA gebruik 
maakt van buffering van energie in het beton. In figuur 1.2 is de achterliggende gedachte achter 
het reduceren van het koelvermogen gevisualiseerd: het koelvermogen dat voor een gebouw 
wordt opgewekt, wordt verspreid over een etmaal. Overdag is het koelvermogen voor het 
conditioneren van ventilatielucht beschikbaar en 's nachts voor het SKA-systeem. 

koelvermogen 

tijd 
afgiftesysteem 
zonder buffering 

koelvermogen 

tijd 

BKA systeem 

figuur 1.2 Reductie koelvermogen koudeopwekking door spreiding koudevraag 

Met deze nieuwe regelstrategie wordt optimaal gebruik gemaakt van het energiebufferende effect 
van het beton. Bij conventionele afgiftesystemen (zonder buffering) worden beide systemen op de 
dag van koude voorzien. Door de reductie van het op te stellen koelvermogen, ontstaan 
financiële exploitatievoordelen. Daarnaast kunnen de investeringskosten lager worden. 
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Tot nu toe waren nog geen kwantitatieve gegevens bekend over de vermogensreductie. In dit 
onderzoek worden hiervoor (voor zover bekend) voor het eerst meetdata gepresenteerd en 
ontwerpcriteria afgeleid op basis van een gevalideerd1 simulatiemodel. 

Aanpak 
Er zijn metingen uitgevoerd in kantoorgebouw De Thermo-Staete in Bodegraven gedurende 
de zomer van het jaar 2006. Op basis van deze metingen zijn simulaties met TRNSYS gevalideerd. 
De meetdata hebben voornamelijk betrekking op het koelvermogen, het binnencomfort (zie 
figuur 1.3) en de klimatologische omstandigheden. Met behulp van de gevalideerde simulaties 
zijn ontwerprichtlijnen voor het op te stellen koelvermogen afgeleid. Dit is gedaan voor een range 
van glaspercentages en van de interne warmtelast Randvoorwaarde hierbij was het te behalen 
comfortniveau. De uitkomsten kunnen door ontwerpers als vuistregel worden gebruikt. 

Werkzaamheden 
Voorzieningen voor het kunnen meten en berekenen van koelvermogens en ruimtecondities zijn 
geïmplementeerd in kantoorgebouw De Thermo-Staete. Debieten en temperaturen worden 
gemeten van de koudeopwekker voor het gehele gebouw, evenals van vier achterliggende 
afgiftegroepen. Er is een foutenanalyse uitgevoerd. Vermogensmetingen op gebouwniveau 
hebben een maximale meetfout van 0,12 W/m2 .bvo en op zoneniveau van 1,5 
W/m2.koeloppervlak. De afwijking in de energiebalans van de opgewekte en de afgegeven 
vermogens is kleiner dan 0,6o/o. De meting van de operatieve ruimtetemperatuur vindt plaats met 
een maximale meetfout van ± 1,4K. 

De oppervlaktetemperatuur is tijdens de meetperiode met vier sensoren gemeten. Het kleinste 
verschil tussen deze temperatuur en de dauwpuntstemperatuur is 2,2K. Uit infraroodopnamen 
blijkt dat de oppervlaktetemperatuur plaatselijk 1,1 Klager kan zijn. Uit de praktijk is gebleken dat 
dit in De Thermo-Staete geen problemen geeft voor condensvorming op het plafond. De 
infraroodopnamen geven bovendien aan dat enkele BKA-platen niet of slechts gedeeltelijk 
koudevermogen leveren. Dit is meegenomen bij de interpretatie van de metingen. 

1 De modulen van TRNSYS zijn gevalideerd, maar strikt genomen is bij dit project niet met een gevalideerd 
model gewerkt, omdat enkele invoergegevens op basis van inschattingen berekend zijn. 
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Een aantal randvoorwaarden van het simulatiemodel is niet exact bekend. Met behulp van 
gevoeligheidsanalyses zijn de bandbreedtes waartussen de uitkomsten van het simulatiemodel 
kunnen liggen, berekend. De spreiding van de berekende koelvermogens is ± 7 W/m 2 .bvo. Voor 
de ruimtetemperatuur is de spreiding ± 0,7K. 

Voor het afleiden van de ontwerprichtlijnen is een standaard kantoorgebouw gedefinieerd. Als 
comfortrichtlijn is de Adaptieve temperatuurgrenswaarden-methode (A TC-methode) gebruikt 
(gebouw-/klimaattype "Bèta" en een grenslijn van 80% acceptatie van het thermische 
binnenklimaat). Het op te stellen koelvermogen is zowel voor een BKA-systeem als een 
afgiftesysteem zonder energiebuffering (referentiesysteem) berekend. Het verschil tussen de beide 
systemen is de reductie die met een BKA-systeem kan worden gerealiseerd . 

Resultaten 
In figuur 1.4 is van een week het gemeten en berekende koelvermogen dat aan het BKA-systeem 
van een zone in het gebouw De Thermo-Staete ( = groep D) is toegevoerd, weergegeven. 
Daarnaast is het verschil tussen deze waarden weergegeven en ook de kantoortijden. In de 
weergegeven periode was de hoogste buitentemperatuur 30°C. 
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figuur 1.4 Gemeten en berekend koelvermogen met hel verschil daartussen van groep 0 

In figuur 1.4 is waarneembaar dat buiten de kantoortijden koude aan het BKA-systeem wordt 
toegevoerd . Het maximale koelvermogen dat wordt afgenomen, ligt rond de 55 W/m2 

koeloppervlak. Het verschil tussen de berekende en gemeten waarden valt binnen de 
bandbreedte van de metingen en berekeningen. In figuur 1.5 zijn de berekende en gemeten 
operatieve ruimtetemperaturen van hetzelfde vertrek weergegeven . Op de dag stijgt de 
temperatuur ten gevolge van de interne en externe warmtelast en 's nachts daalt deze door het 
koel proces. 
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figuur 1.5 Gemeten en berekende operatieve ruimtetemperatuur voor een week 

De resultaten op gebouwniveau zijn in figuur 1.6 weergegeven. Het betreft het koelvermogen in 
W/m2 bruto vloeroppervlak. 
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figuur 1.6 Gemeten en berekend koelvermogen met het verschil daartussen op gebouwniveau 

Uit figuur 1.6 blijkt dat de hoogte van het piekvermogen goed wordt berekend. De lengte van de 
koelperiode wijkt af door defecte SKA-platen. Door de defecte platen wordt de schakelwaarde 
voor het stoppen van het koelproces later bereikt. 

In tabel1.1 zijn de ontwerprichtlijnen weergegeven die zijn afgeleid met behulp van het 
gevalideerde simulatiemodel. Zowel het op te stellen koelvermogen als de reductie ten opzichte 
van een afgiftesysteem zonder buffering zijn weergegeven. Het glaspercentage en de interne 
warmtebelasting zijn gevarieerd. 
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ta bel 1.1 11 k I b Het op te ste en oe vermogen op f!.e ouwntveau en d d e re uctte ten opztc te van een re erenttesysteem 

Interne Aandeel ~lasop r>ervlak in ~evel 
warmtebelasting 30% 50% 

Het op te stellen De reductie van het Het op te stellen De reductie van het 
koelvermogen koelvermogen koelvermogen koelvermogen 

20 W/m2 go ' 1 
25 W/m 2 bvo 15 W/m 2 bvo 35 W/m 2 bvo 15 W/m 2 bvo 

kantoorruimten 
Ventilatievoud 2 Ventilatievoud 2 

30 W/m2 go 
Regelstrategie 1 Regelstrategie 2 vergaderruimten 

40 W/m2 go 30 W/m 2 bvo 30 W/m 2 bvo 60 W/m 2 bvo 10 W/m 2 bvo 
kantoorruimten 

Ventilatievoud 2 Ventilatievoud 4 
60 W/m2 go 

Regelstrategie 2 Regelstrategie 2 vergaderruimten 

*) gebru1ksoppervlak 

De gebruikte regelstrategie voor het toevoeren van energie aan het BKA-systeem is in figuur 1.7 
weergegeven. Bij regelstrategie 1 wordt uitsluitend buiten de bedrijfstijd van de LBK energie naar 
het BKA-systeem toegevoerd . Bij regelstrategie 2 is het resterende deel van de beschikbare koude 
voor het BKA-systeem beschikbaar. 

koelvermogen koelvermogen 

A 
tijd tijd 

regelstrategie 1 regelstrategie 2 
figuur 1.7 Koelen met BKA builen bedrijfstijd LBK om (regelstrategie 1) of aanvullend op koelvermogen LBK 

(regelstrategie 2) 

Uit de gegevens van tabel 1.1 kan worden afgeleid dat de reductie daalt naarmate de 
warmtebelasting toeneemt. Daarnaast hangt de te bereiken reductie af van de gewenste 
hoeveelheid ventilatielucht. Bij een ventilatievoud van 2 is het op te stellen koelvermogen voor 
het conditioneren van lucht 25 W/m2 .bvo. Bij de situatie 30% glas en een interne warmtelast van 
20 W/m2 go voor kantoorruimten uit tabel 1.1, is het vermogen voor de conditionering van de 
ventilatielucht maatgevend. Bij een glaspercentage van 50% en een hoge interne warmtebelasting 
is een ventilatievoud van 4 nodig om aan de comfortcriteria te kunnen voldoen. Tenslotte kan uit 
de gegevens van tabel1.1 worden afgeleid dat tot 50% minder koelvermogen behoeft te worden 
opgesteld bij de toepassing van BKA. 

8640 rrJ02bs 



Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

inst.llati@- en enflrgiNdvies 

8 0640rr302bs 



Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

instal/a ti~- ~n ~n~rgü~•dvieJ 

Inhoudsopgave 

1 Samenvatting .. .... ....... ................................................................................. .. .. ... .... .... 3 
2 lnleiding .... ..... .. ........ ........................................................................... .. .... .. ... ...... ... 11 

2.1 Probleemstelling ..................................................................................... ..... .. . 11 
2.2 Het afgiftesysteem betonkernactivering ................................ .. .. .. .. .................. . 11 
2.3 Opbouw rapportage .. .. ................................................. .. .... ...... .. ...... ... .. ....... .. 13 

3 Aanpak .............. .. .. .. .... ..... ......... ... ..................... ...................... ..... ..... .................. .... 17 
3.1 Inleiding ......... .. .......... .. .. .... .... .. ..................................... .. ............ .. .. ........ ...... . 17 
3.2 Simulatiemodel ........ ...... .. .. .. .... .. .. ... .. ... .. .... .. ............. .. ..... .... ..... ... .. .. .. .. .. ........ 17 
3.3 Definitie systeemgrens .... .... .. .... .. ... .. .. ................. ...... .. .. .. ...... .. .. .. ............... ..... 20 
3.4 Meetvoorzieningen ...... ... ..... .. ... .. ... .. .......... .. ..... ...... ..... .. ... ... ... .. .. ... ..... .. ..... .. .. . 23 
3.5 Data-acquisitie .......... ..... .. ........ ..... ..... ..... .. .... ... .. .... ... .. .. .................... ...... ... .... 24 
3.6 Regelstrategieën .. ... ... ... ... ... ... ...... ... .. ... .... ... ... .... ..... ............. .. ............ .... .. .. ..... 25 

4 W erkzaamheden ........ .. ..... ... ...... .. .. ... .... ..... .... ........... .. ... ..... .. ... ..... ..... ...... ... ..... .. ..... 27 
4.1 Foutenanalyse metingen en berekeningen .. ....... .. .. .. ... .. ..... ..... .. ... .................... 27 

4.1 .1 Systematische fout van meetapparatuur ........ .. .. .. .... .. ...... ..................... 28 
4.1.2 Definitiefout door plaats sensor ............... .. .. .. .... .. .. ......... .. .. .... .. .. .. .. .... . 30 
4.1.3 Toevallige fout klimaatdata ........................... ........... .. .. ... .... ... ..... .... .... . 33 

4.2 Simulatieberekeningen ...................................................... .. ... .. ... ...... ............ . 35 
4.2.1 Testberekeningen met gesloten gebouw .......... .. .. ............. .. ....... .... .. .. .. 35 
4.2.2 Gevoeligheidsanalyses van randvoorwaarden voor simulatiemodel .... .. . 38 

5 Resultaten .... .. .. ..... ........ ...................................................................... ....... .. ... ........ 43 
5.1 Metingen en berekeningen .................................................. .. ....... .. ................ 43 

5.1 .1 Groep G ....................................................................... .. .................... 43 
5.1.2 Groep D ............................................................. .. ..... .. ....... .. ...... .. ...... 45 
5.1.3 Kantoorgebouw De Thermo-Staete ................... .. .... ...... .. ................... . 47 

5.2 Ontwerprichtlijnen ... ......... .. ... ................................ .... ...... .... .... ... .... ............. .. 49 
5.3 Reductie koelvermogen ....................... .. ....................... .............. .. ...... ...... ... ... 51 

6 Conclusies en aanbevelingen .. .. .. ................. .......... .......... ...... ................ .. ...... .......... 55 
6.1 Conclusies ... .. .. ... ... ... .. .. ................. ........ .. ... .... .. ... .. ............ ... ... ....... ....... ... .. .. .. 55 
6.2 Aanbevelingen .. .... ... ... ..... ....... .. ....... .. ...... .. ... ... .. .. ... ... .. ... .. ...... ... ... ... .... .... .. .... 56 

Afkortingenlijst 

Referentielijst 

Bijlagen 

Bijlage : Meetapparatuur en dataverwerking 
11 Bijlage : Projectinformatie 
111 Bijlage: Monitoringfracties 
IV Bijlage : Oppervlaktetemperatuuranalyses 
V Bijlage : Resultaten gevoeligheidsanalyses 
VI Bijlage : Resultaten vergelijking metingen en berekeningen 

8640rrJ02bs 9 --



Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

installatie- en Mergieadvies 

2 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt als eerste de probleemstelling van dit onderzoek in paragraaf 2.1 
uiteengezet. Een toelichting op het afgiftesysteem betonkernactivering wordt in paragraaf 2.2 
weergegeven. Daarna wordt de opbouw van deze rapportage in paragraaf 2.3 weergegeven. 

2.1 Probleemstelling 

Voor het conditioneren van ruimten wordt in Nederland steeds vaker gebruik gemaakt van 
betonkernactivering (BKA) als afgiftesysteem. Vanuit praktijkervaring en diverse onderzoeken 
[19] is gebleken dat het op te stellen opwekkingsvermogen met dit afgiftesysteem lager kan 
zijn dan bij bijvoorbeeld klimaatpanelen. Dit komt door het feit dat BKA gebruik maakt van 
buffering van energie in het beton. Bij de toepassing van klimaatpanelen is een geringe massa 
bij het afgiftepaneel aanwezig. Hierdoor moet bij dit afgiftesysteem de actuele 
koel- en warmtevraag nagenoeg direct worden geleverd. 

Het is nog onbekend hoe de bufferende werking van de betonmassa optimaal kan worden 
benut. Daarnaast bieden de gegevens die uit praktijksituaties komen, onvoldoende inzicht om 
voor verschillende situaties een kwantitatieve reductie van het op te stellen vermogen te 
berekenen. Daarom wordt de hierna volgende onderzoeksvraag in deze rapportage 
beantwoord. 

"Hoe groot is de vermogensreductie van een koudeopwekinstallatie die bij toepassing van 
betonkernactivering kan worden gerealiseerd op gebouwniveau?" 

Dit onderzoek richt zich op het reduceren van opwekkingsvermogen voor koelen . De 
verwarmingssituatie wordt buiten beschouwing gelaten. Het voordeel van het reduceren van 
vermogen is dat de investeringskosten lager worden. Daarnaast kunnen de exploitatiekosten 
lager worden. Ook wordt de elektriciteitsvraag op de dag in de zomerperiode lager. Gezien 
het dreigende tekort aan elektriciteit dat soms in deze periode ontstaat, levert een lager 
opgesteld koelvermogen ook een bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk 
probleem. 

2.2 Het afgiftesysteem betonkernactivering 

Er kunnen diverse afgiftesystemen worden toegepast om ruimten te conditioneren. Het 
onderstaande overzicht geeft enkele afgiftesystemen weer die zowel warmte als koude in een 
vertrek kunnen brengen. 
• Klimaatpanelen. 
• Inductie-units. 
• Vloerverwarming en -koeling. 
• Wandverwarming en -koeling. 
• Betonkernactivering (BKA) . 
• Ventilatielucht (koel- en verwarmingsbatterij en WTW). 

Van deze systemen kan alleen bij BKA gebruik worden gemaakt van opslag van een grote 
hoeveelheid energie (in beton). Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen 
BKA-systemen die lucht gebruiken als transportmedium door het beton en systemen die 
gebruik maken van een vloeistof. In figuur 2.1 is een afbeelding opgenomen waarop de 
buizen zijn te zien waardoor lucht gaat stromen. Deze worden in het beton ingestort. 

8640rr302bs 11 _···_·· _· _ 



Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

figuur 2.1 Betonkernactivering met lucht als transportmedium 

Een voorbeeld van een BKA-systeem dat gebruik maakt van een vloeistof (meestal water) als 
transportmedium is in figuur 2.2 weergegeven. 

figuur 2.2 Betonkernactivering met buizen voor het transporteren van vloeistof 

Er zijn inmiddels veel uitvoeringen van BKA-systemen op de markt beschikbaar. De in 
figuur 2.2 weergegeven vloer staat bekend onder de naam wing-vloer. Dit systeem is onder 
andere in De Thermo-Staete, het kantoorgebouw van DWA installatie- en energieadvies 
(DWA) te Bodegraven toegepast. De positie van de slangen in de vloer hangt meestal af van 
de warmte- en koelvraag in een ruimte. Is de koelvraag overheersend, dan worden de slangen 
onderin de vloer geplaatst en bij verwarming bovenin. Door de steeds strenger wordende 
bouweisen worden onder andere de gevels beter geïsoleerd. In combinatie met een (hoge) 
interne warmtelast, is over het algemeen de koelvraag overheersend. In figuur 2.3 is een 
voorbeeld van een interieur gegeven waarin BKA is toegepast. De slangen zijn hier onderin de 
vloer geplaatst. Het plafond is dus in dit voorbeeld thermisch actief gemaakt. 

12 8640rr302bs 



Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

instal/a ti~ en energieadvies 

figuur 2.3 Het interieur van DWA te Bodegraven met BKA als afgiftesysteem 

BKA-systemen maken gebruik van zowel straling als convectie voor de overdracht van energie 
naar de ruimte. In figuur 2.4 is dit gevisualiseerd. Het principe van BKA is erop gebaseerd dat 
de gehele massa van de vloer thermisch wordt geactiveerd. Bij vloerverwarming en -koeling 
wordt alleen gebruik gemaakt van de bovenste deklaag. Daaronder is meestal isolatie 
geplaatst, waardoor de dragende constructie niet actief meewerkt. 

straling 

~ ~ 

convectie 

figuur 2.4 Overdracht van energie bij BKA-systemen 

2.3 Opbouw rapportage 

Een samenvatting van de opbouw van de rapportage is in figuur 2.5 weergegeven. Als eerste 
wordt in hoofdstuk 3 het plan van aanpak uitgewerkt. In de inleiding (paragraaf 3.1) wordt 
duidelijk waarom zowel metingen als simulaties zijn uitgevoerd. Het simulatiemodel dat is 
toegepast, betreft TRNSYS (paragraaf 3.2). In de daarop volgende paragraaf 3.3 worden voor 
diverse systeemgrenzen de mogelijkheden en beperkingen van het simulatiemodel 
onderzocht. Aan de hand van de berekeningen die met het simulatiemodel kunnen worden 
gemaakt en de mogelijkheden om parameters te kunnen meten, wordt onderzocht wat de 
benodigde meetvoorzieningen zijn (paragraaf 3.4). Deze meetvoorzieningen zijn aangesloten 
op een data-acquisitiesysteem (paragraaf 3.5). De metingen zijn uitgevoerd in het 
kantoorgebouw De Thermo-Staete van DWA te Bodegraven. De regelstrategieën van het 
klimatiseringssysteem worden nader onderzocht in paragraaf 3.6. 
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(paragraaf 3.4) modelvorming 

~ / (paragraaf 3.3) 

data acquisitie regelstrategieën ~ 
(paragraaf 3.5) 1 paragraaf 3.6 testberekeningen bunkermodel 

t ~ paragraaf 4.2. 1 

fouten analyse metingen gevoeligheidsanalyses 
en berekeningen '\.... 
(paragraaf 4. 1) ~ 

/ paragraaf 4.2.2 

resultaten metingen en berekeningen 
paragraaf 5. 1 

~ 
ontwerprichtlijnen 

paragraaf 5.2 

~ 
reductie koelvermogen 

paragraaf 5.3 

~ 
conclusies en aanbevelingen 

hoofdstuk 6 

figuur 2.5 Oe relatie tussen het uitgevoerde project en de verslaglegging 

De verrichte werkzaamheden worden in hoofdstuk 4 uiteengezet. Dit is in twee delen 
gedaan. Het eerste deel gaat in op een foutenanalyse van de metingen en berekeningen 
(paragraaf 4.1 ). Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de systematische, de definitie- en de 
toevallige fout. 

Het tweede deel, dat in paragraaf 4.2 wordt behandeld, geeft de verrichte activiteiten rond 
het uitvoeren van simulaties weer. Als eerste wordt de werking van TRNSYS aan de hand van 
een testmodel gecontroleerd. Vervolgens worden de gemeten waarden, de geometrie en de 
materiaaleigenschappen van het gebouw in het rekenmodel geïmplementeerd. Tenslotte 
worden voor twee zones in het gebouw gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. 

In hoofdstuk 5 wordt het rekenmodel gevalideerd door de metingen en berekeningen met 
elkaar te vergelijken (paragraaf 5.1 ). 

Het gevalideerde model wordt gebruikt voor het berekenen van het op te stellen 
koelvermogen. Dit vermogen hangt af van de gebouweigenschappen, het gebouwgebruik 
enzovoorts. Daarom wordt een ontwerpkaart met richtlijnen voor ontwerpers opgesteld 
(paragraaf 5.2). Deze kaart geeft de op te stellen koelvermogens voor verschillende situaties 
overzichtelijk weer. 
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In paragraaf 5.3 wordt tenslotte de reductie voor het op te stellen koelvermogen weergegeven . 
Naast deze technische gegevens worden ook financiële kenmerken die optreden bij het 
reduceren van het koelvermogen, behandeld. 

In hoofdstuk 6 worden tenslotte de conclusies weergegeven. Ook worden enkele 
aanbevelingen voor een vervolgonderzoek geformuleerd. 
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3 Aanpak 

3.1 Inleiding 

De mogelijke vermogensreductie bij de toepassing van BKA kan worden onderzocht met 
behulp van metingenen/of berekeningen (simulaties). Bij het uitvoeren van metingen wordt 
de reductie voor een specifieke gegeven situatie gemeten. Bij andere omstandigheden 
(bijvoorbeeld een andere interne warmtebelasting) is hierbij onbekend wat de reductie van 
het op te stellen vermogen kan zijn. Bij het uitvoeren van simulaties kan de reductie onder 
verschillende omstandigheden worden berekend. Hierbij is echter niet bekend of de 
uitkomsten overeenkomen met de situatie in de praktijk. 

Binnen dit onderzoek worden daarom zowel metingen als berekeningen uitgevoerd. Aan de 
hand van de metingen kan een simulatiemodel worden gevalideerd. Vervolgens kan de 
mogelijke vermogensreductie onder de gewenste omstandigheden worden berekend. 

In het kantoorgebouw De Thermo-Staete van DWA te Bodegraven is BKA toegepast. Dit pand 
is bij dit project het onderzoeksobject. Hier zijn diverse redenen voor. In het pand is het 
mogelijk meetvoorzieningen aan te brengen. Ook kunnen de klimaatregelingen worden 
aangepast. Tenslotte is de functie van dit pand een kantoorgebouw. Dit is een representatief 
toepassingsgebied van BKA. 

3.2 Simulatiemodel 

Voor het uitvoeren van simulaties wordt gebruik gemaakt van TRNSYS, versie 16.01.0002 
[21] . Hier zijn enkele redenen voor. Al de benodigde modulen (gebouw, klimaat, regelaar, 
uitvoermodule enzovoorts) zijn in de simulatieomgeving aanwezig. Daarnaast zijn de modulen 
gevalideerd, waaronder ook een SKA-module. Tenslotte mag het pakket commercieel worden 
gebruikt. Hierdoor kunnen de projectgegevens uit dit onderzoek (door ontwerpers) worden 
gebruikt voor andere projecten. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de hierna volgende 
programmaonderdelen. 
1 TRNBuild, versie 1.094: hiermee kan de configuratie van een gebouw en/of zones worden 

ingevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld de eigenschappen van de hierna volgende 
componenten worden opgegeven. 
a Wanden en ramen. 
b De hoeveelheid ventilatie en infiltratie. 
c Diverse warmtebronnen. 
d Dag- en weekpatronen. 
Daarnaast kunnen de invoer- en de uitvoerparameters worden geactiveerd. Een 
invoerparameter kan bijvoorbeeld de warmte-overdrachtscoëfficiënt van een wand zijn. 
Deze wordt dan door een ander programmaonderdeel berekend. In plaats van een 
constante waarde is het mogelijk de berekende waarde per simulatietijdstap in te geven. 
Een uitvoerparameter kan bijvoorbeeld de PPD-waarde van een zone zijn. Deze wordt 
dan in TRNBuild berekend en komt beschikbaar voor verdere analyses in bijvoorbeeld een 
spreadsheet-programma. In figuur 3.1 is een screen dump weergegeven van dit 
programmaonderdeel. 
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figuur 3.1 TRNBuild voor de configuratie van een gebouwen/of zones en diverse andere eigenschappen 

2 Simulation Studio, versie 4.2.0.30: bij dit onderdeel worden modulen met elkaar 
verbonden. Zo kan een gebouw worden gekoppeld aan een klimaatmodule en een 
printermodule. Ook kunnen hier de eigenschappen van een simulatie worden ingegeven. 
Dit zijn bijvoorbeeld de starttijd en de tijdstappen waarmee moet worden gerekend. In 
figuur 3.2 is een screen dump weergegeven van dit programmaonderdeel. 
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figuur 3.2 Simu/ation studio voor het verbinden van modulen 

3 Geoview (geen versievermelding): hiermee kan de ingevoerde configuratie van een 
bouwkundig element, waardoor een fluïdum stroomt, worden gecontroleerd. Dit kan 
bijvoorbeeld de configuratie van een BKA-vloer zijn, waarin slangen voor het transport van 
water zijn opgenomen. De configuratie wordt met behulp van rechthoekige blokjes 
opgebouwd. Voor ieder blokje moeten de afmetingen en de posities ten opzichte van de 
andere blokjes worden ingevoerd . Met behulp van Geoview kan worden gecontroleerd of 
de gegevens correct zijn ingevoerd. In figuur 3.3 is een screen dump weergegeven van dit 
programmaonderdeel. 

I 
11ypak4u•lan•peichar: C: \IIIIUG!ü-1\THNSYS-1 VJS1Rl.lt\t'!. 
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figuur 3.3 Ceoview voor de controle van de configuratie 
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3.3 Definitie systeemgrens 

Om tot een eenduidige validatie van het simulatiemodel te komen, zijn verschillende opties 
voor de systeemgrens mogelijk. De verschillende opties zijn weergegeven in figuur 3.4. In het 
kantoorgebouw kunnen op zone- en gebouwniveau capaciteitsmetingen worden uitgevoerd. 
Simulaties kunnen worden uitgevoerd met alleen een betonkernactiveringsmodule 
(afgiftesysteem) óf voor een zone óf voor een gebouw (dat uit meerdere zones bestaat). De 
vraag hierbij is welke definitie van de systeemgrens de beste mogelijkheden biedt voor een 
eenduidige validatie. De mogelijke combinaties tussen de metingen en simulaties zijn in 
figuur 3.4 met behulp van pijlen weergegeven. 

zone 

figuur 3.4 Opties voor een systeemgrens 

gebou~'J 

De keuze van de systeemgrens wordt bepaald aan de hand van de hierna volgende criteria. 
1 De aard van de probleemstelling, zoals verwoord in paragraaf 2.1. 
2 De opzet van en aanwezige parameters in het simulatiemodel. 
3 De parameters moeten fysisch gezien voldoende nauwkeurig kunnen worden gemeten. 
4 De praktische implementatiemogelijkheden van de metingen. 
5 De input- en outputparameters. De metingen en simulaties moeten eenduidig met elkaar 

kunnen worden vergeleken. 

In tabel 3.1 tot en met tabel 3.3 zijn per systeemgrens de input- en outputparameters van het 
simulatiemodel weergegeven. In het model zijn meer dan negentig standaard 
outputparameters voorhanden. Deze kunnen ook nog per zone of wand inzichtelijk worden 
gemaakt. Vanwege deze hoeveelheid zijn alleen de parameters die betrekking hebben op de 
probleemstelling weergegeven. Daarnaast is bij de parameters de haalbaarheid van een 
meting aangegeven. Als er geen opmerking over de haalbaarheid staat, dan zijn de gegevens 
voorhanden of kan de parameter worden bemeten. De praktische 
implementatiemogelijkheden van de meetvoorzieningen worden bepaald door de configuratie 
van kantoorgebouw De Thermo-Staete. 

_ _ ... _ .... 20 
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tabel 3. 1 Parameters voor de BKA-module (als eerste zijn de gegevens van de input weergegeven en 
d d d ) aaron er e output 

Input (voor simulatiemodel) Haalbaarheid meting 
1 Geometrie en materiaaleigenschappen BKA ad. 3: een puntmeting is mogelijk, maar is onvoldoende 
2 Luchttemperatuur ruimte boven en onder plafond voor het meten van de totale hoeveelheid 
3 Stralingswarmte op oppervlakken (ten gevolge van stralingswarmte. 

personen, verlichting en zoninstraling) ad. 4: ook hier geldt weer dat puntmetingen mogelijk 
4 Oppervlaktetemperaturen boven- en onderzijde zijn, maar dat dit ten gevolge van een ongelijke 
5 Warmteoverdrachtscoëfficiënten straling en temperatuurverdeling onvoldoende zal zijn. 

convectie ad. 5: zijn moeilijk te meten onder in situ condities. 
6 Intredetemperatuur koelmedium ad. 7: per zone staan meerdere vloerplaten parallel; bij 
7 Volumestroom koelmedium (en tijdstip waarop een enkele BKA-module is geen ruimte bij de 

aanwezig) leidingen voor meetapparatuur, daarom kan deze 
8 Dichtheid koelmedium parameter niet voor één plaat worden bemeten. 
Outpul (vanuit simulatiemodel) Haalbaarheid meti'!&_ 
1 Uittredetemperatuur koelmedium (de koelcapaciteit ad. 1: kan niet voor één BKA-module worden bemeten. 

kan met behulp van de invoergegevens en deze ad. 2: is moeilijk te meten bij in situ condities, maar kan 
parameter worden berekend) wel worden gebruikt voor het verkrijgen van 

2 Warmtestroom via oppervlakken BKA inzicht in de traagheid van een BKA-systeem. 

tabel 3.2 Parameters voor de zone (als eerste zijn de gegevens van de input weergegeven en daaronder de 
output) 

Input (voor simulatiemodel) Haalbaarheid meting 
1 Geometrie en materiaaleigenschappen BKA ad. 3: hier kan alleen een inschatting van worden gemaakt 
2 Geometrie en materiaaleigenschappen wanden aan de hand van aanwezigheidsregistratie; de 

zone lichtsterkte wordt geregeld op basis van een meting 
3 Interne warmtebelasting (personen verlichting) en de instelling van iedere lamp afzonderlijk; 
4 Gegevens ventilatie en infiltratie daarbij komt dat een persoon (tijdelijk) niet op zijn 
5 Oppervlaktetemperatuur wand omliggende eigen werkplek aanwezig kan zijn . 

ruimten (boven, onder, links, rechts en ad 4: de infiltratiehoeveelheid is moeilijk meetbaar; er 

' gangzone) wordt ervan uitgegaan dat de ramen tijdens de 
6 Buitentemperatuur en luchtvochtigheid metingen dicht zitten. Deze hebben een dubbele 
7 Ciabale straling van de zon op een horizontaal kierdichting, daarom wordt ervan uitgegaan dat de 

vlak infiltratie bij het kantoor van DWA voldoet aan 
8 Intredetemperatuur koelmedium qv,lOkar dmJ/ (s.m 2

• gebruiksoppervlak) < 0,20; de 
9 Volumestroom koelmedium (en tijdstip waarop ventilatiehoeveelheid wordt tijdens de metingen 

aanwezig) constant gehouden. 
10 Dichtheid koelmedium ad 5.: het is moeilijk een uniforme temperatuur vast te 

stellen, wel staan veel wanden in contact met het 
atrium. Daarnaast staat bij veel vertrekken de deur 
open, hierdoor zal energie-uitwisseling tussen de 
kantoorruimten en het atrium plaats vinden, daarom 
is het meten van de temperatuur in het atrium 
zinvol. 

Output (vanuit simulatiemodel) Haalbaarheid meting 
1 Uittredetemperatuur koelmedium ad . 3: is moeilijk te meten bij in situ condities, maar kan 
2 Afgegeven energie door koelmedium wel worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht 
3 Warmtestroom via oppervlakken BKA in de traagheid van een BKA-systeem. 
4 Luchttemperatuur in zone ad. 7: is niet te meten, maar kan wel worden gebruikt voor 
5 Stralingstemperatuur in zone de interpretatie van uitkomsten. 
6 Operatieve temperatuur in zone 
7 Relatieve fout in warmtebalans 
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tabel 3.3 Parameters voor gebouw (als eerste zijn de gegevens van de input weergegeven en daaronder de 
) output 

Input (voor simulatiemodel) Haalbaarheid meting 
1 Geometrie en materiaaleigenschappen BKA en ad. 3: hier kan alleen een inschatting van worden gemaakt 

klimaatpanelen2 aan de hand van aanwezigheidsregistratie; de 
2 Geometrie en materiaaleigenschappen van de lichtsterkte wordt geregeld op basis van een meting 

wanden van het gebouw en de instelling van iedere lamp afzonderlijk. 
3 Interne warmtebelastingen (personen, verlichting) Daarbij komt dat een persoon (tijdelijk) niet op zijn 
4 Gegevens ventilatie en infiltratie eigen werkplek aanwezig kan zijn. 
5 Buitentemperatuur en luchtvochtigheid ad. 4: de infiltratiehoeveelheid is moeilijk meetbaar; er 
6 Globale straling van de zon op een horizontaal wordt vanuit gegaan dat de ramen tijdens de 

vlak metingen dicht zitten. Deze hebben een dubbele 
7 Intredetemperatuur koelmedium kierdichting, daarom wordt eNan uit gegaan dat de 
8 Volumestroom koelmedium (en tijdstip waarop infiltratie bij het kantoor van DWA voldoet aan 

aanwezig) q v,lOkar dmJ/ (s.ml, gebru;ksoppervlakl < 0,20. De 
9 Dichtheid koelmedium ventilatiehoeveelheid wordt tijdens de metingen 

constant _gehouden. 
Output (vanuit simulatiemodel) Haalbaarheid meting 
Per zone worden de volgende relevante parameters ad. 3: is moei lijk te meten bij in situ condities, maar kan 
berekend. wel worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht 
1 Uittredetemperatuur koelmedium in de traagheid van een BKA-systeem. 
2 Afgegeven energie door koelmedium ad. 7: is niet te meten, maar kan wel worden gebruikt voor 
3 Warmtestroom via oppeNiakken BKA de interpretatie van uitkomsten. 
4 Luchttemperatuur 
5 Stralingstemperatuur 
6 Operatieve temperatuur 
7 Relatieve fout in warmtebalans 

Per systeemgrens volgt in tabel 3.4 een evaluatie op de eerder genoemde criteria, waarbij met 
name de knelpunten worden benoemd. 

b 13 ta e .4 E I va uat1e van b h 'd d e toepas aar e1 van systeemgrenzen 

Criteria Systeemgrens 
BKA-module Zone Gebouw 

(tabel 3.1) (tabel 3.2) (tabel 3.3) 
1 Aard Voldoet niet, omdat het Voldoet voor validatie op Voldoet 

probleemstelling capaciteitsvraagstuk op zoneniveau; omdat oriëntatie-
zoneniveau, maar vooral afhankelijkheid een rol speelt, 
op gebouwniveau afspeelt moeten meerdere zones 

worden bemeten 
2 Parameters De capaciteit kan worden Zowel de capaciteit als de Per zone kunnen 

simulatiemodel berekend, de operatieve operatieve temperatuur kunnen zowel de capaciteit 
temperatuur niet worden berekend als de operatieve 

temperatuur worden 
berekend 

3 Haalbaarheid Meerdere parameters zijn Interne invloeden zijn niet Interne invloeden op 
betrouwbare meting niet eenduidig te meten eenduidig vast te stellen; met zoneniveau zijn niet 

gevoeligheidsanalyses kan eenduidig vast te 
worden onderzocht wat de stellen, op 
invloed hieNan is gebouwniveau beter 

4 Implementatie Niet mogelijk Mogelijk Mogelijk 
meetvoorzieningen 

5 Eenduidige Komen overeen Komen overeen Komen overeen 
vergelijking 
parameters meting 
en simulatie 
mogelijk 

2 In het kantoorgebouw De Thermo-Staete zijn de meeste ruimten voorzien van BKA als afgiftesysteem, 
maar enkele ruimten hebben klimaatpanelen. 
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Conclusie 
Uit de evaluatie blijkt dat bij een systeemgrens die rond een BKA-module wordt getrokken, 
maar aan één criterium kan worden voldaan. Deze grens is dus niet geschikt bij dit project. Bij 
een systeemgrens die rond een zone ligt, moeten meerdere metingen worden uitgevoerd. 
Daarnaast moet met behulp van gevoeligheidsanalyses worden berekend wat de variatie van 
de wisselende interne warmtebelasting is. Op gebouwniveau wordt de interne 
warmtebelasting meer uitgespreid. Voor het valideren van het vermogen van BKA-modulen is 
een onderzoek op zoneniveau geschikter dan op gebouwniveau. Op gebouwniveau wordt de 
retourtemperatuur van het CKW-net namelijk een gemiddelde van alle retourtemperaturen. 
Op zoneniveau treedt dit nauwelijks op. De retourtemperatuur is daar het gemiddelde van de 
uittredetemperaturen van vijf tot zes BKA-modulen. Het hoofddoel van dit onderzoek betreft 
het vaststellen van de te behalen reductie op het koelvermogen. Dit speelt zich af op 
gebouwniveau. Hierdoor en vanwege de hieNoor genoemde consideraties is besloten het 
simulatiemodel op zowel zone- als gebouwniveau op te zetten. HieNoor zullen ook op zowel 
zone- als gebouwniveau capaciteitsmetingen worden uitgevoerd. 

3.4 Meetvoorzieningen 

In de voorgaande paragraaf is geconcludeerd dat de systeemgrenzen op zoneniveau en op 
gebouwniveau komen te liggen. In de hierna volgende tabel 3.5 is een overzicht opgenomen 
van de benodigde parameters voor deze systeemgrenzen. De parameters zijn in enkele 
onderdelen gegroepeerd. 

b /3 ta e .5 0 b d" d e eno 1g< e parameters, h d I d b /' h d . d dI d ld un oe en e epa mgsmet o e 1n on e~ e en 1nge ee 

Omschri jving Doel Be pal i ngs methode 
Vermogen 
Intredetemperatuur koelmedium Input simulatiemodel ten Meten 

behoeve van zones 
Volumestroom koelmedium Input simulatiemodel ten Meten 

behoeve van zones 
Uittredetemperatuur koelmedium Validatie simulatiemodel Meten 
Dichtheid koelmedium Input simulatiemodel ten Berekenen 

behoeve van zones en 
gebouw 

Kantoorruimte 
Interne warmtebelasting (personen, Input simulatiemodel ten Gemiddelde bepalen aan de hand 
verlichting) behoeve van zones en van periodieke handmatige 

gebouw opname 
Gegevens infiltratie Input simulatiemodel ten Inschatten aan de hand van 

behoeve van zones en gevoeligheidsanalyses en 
gebouw berekeningen 

Oppervlaktetemperatuur wand omliggende Input simulatiemodel ten Meten en berekenen 
ruimten behoeve van zones 

Geometrie en materiaaleigenschappen Input simulatiemodel ten Revisiebescheiden 
behoeve van zones en 
gebouw 

Lucht- en stralingstemperatuur ruimte Validatie simulatiemodel Meten 
Oppervlaktetemperatuur BKA-module Validatie simulatiemodel Meten 
Buitenklimaat 

Buitentemperatuur, luchtvochtigheid en Input simulatiemodel ten Meten 
globale straling van de zon op een horizontaal behoeve van zones en 
vlak gebouw 
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Omschrijving Doel Bepalingsmethode 
luchtbehandelingsysteem 
Hoeveelheid ventilatielucht en Input simulatiemodel ten Meten 
inblaastemperatuur behoeve van zones en 

gebouw 
Infrarode opnamen 
Controle functioneren SKA-modulen Input simulatiemodel ten Meten 

behoeve van zones en 
gebouw 

Het kantoorgebouw De Thermo-Staete heeft voor de opwekking van koude een 
energieopslagsysteem. Via een TSA wordt de energie vanuit de bodem aan het 
gekoeldwaternet afgegeven. Aan het gekoeldwaternet zijn acht zones met BKA-modulen, één 
zone met klimaatpanelen en een koelbatterij van een LBK aangesloten. De uitwerking van de 
meetvoorzieningen, de specificaties van de gebruikte meetapparatuur en de 
dataregistratiesystemen zijn in bijlage I opgenomen. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
onderverdeling die in tabel 3.5 is gehanteerd. 

3.5 Data-acquisitie 

Om inzicht te geven in de hoeveelheid, de manier van com municeren en de samenhang van 
de apparatuur, is in figuur 3.5 een systeemopzet van de data-acquisitie gevisualiseerd. 

Condities in ruimte 

luchttemperatuur 
stralingstemperatuur 
4x oppervlaktetemperatuur 

datalogger 2 

f 
luchttemperatuur 
stralingstemperatuur 

RS232 

pc 

figuur 3.5 Systeemopzet dataverwerking 

Buitenklimaat 
- luchttemperatuur 

Luchttemperatuur - luchtvochtigheid 
in atrium - globale straling op horizontaal vlak 

RS232 Dataloggersysteem 
PRO-NET 

4x koelvermogen zone 
- intredetemperatuur 

RS485 

energiemeter 
energieopslag
systeem 

- uittredetemperatuur 
- volumestroom 

LBK 
- volumestroom toevoerlucht 
- luchttemperatuur na batterij 
- luchtvochtigheid na batterij 

De vermogensmetingen, de buitencondities en de metingen in de LBK zijn opgezet met een 
modulair opgebouwd PRO-NET-datalogger-systeem. De meetapparatuur voor het 
buitenklimaat en de afgiftegroepen wordt rechtstreeks op het systeem aangesloten. Voor de 
vermogensmeting van het gehele gebouw (energieopslagsysteem) wordt gebruikt gemaakt van 
een externe energiemeter. Dit is gedaan in verband met de grote lengte tussen de meetlocatie 
en het PRO-NET-systeem. Door middel van het RS485-protocol wordt de data doorgegeven 
aan het PRO-NET-systeem. Dit voorkomt onnauwkeurigheid en fouten in de overdracht van 
data. Aan het PRO-NET-systeem is een pc gekoppeld voor het periodiek ophalen van data. 
Deze apparatuur is op de tweede verdieping in het DWA-kantoor geplaatst. De twee 
dataloggers hebben een intern geheugen. Periodiek worden deze loggers aan de pc gekoppeld 
voor het uitlezen van de meetdata. 
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3.6 Regelstrategieën 

In het simulatiemodel moeten regelstrategieën worden ingevoerd. Daarom is onderzocht 
welke regelingen in het kantoorgebouw aanwezig zijn. Voor dit project zijn wijzigingen in de 
software van het gebouwbeheersysteem (CBS) aangebracht. Dit is gedaan om de hierna 
volgende redenen . 
• Het verkrijgen van uniforme regelingen, zodat resultaten onderling vergelijkbaar zijn . 
• Het beperken van de invloed van het buitenklimaat en het menselijk gedrag. 
• Het reduceren van het benodigde koelvermogen op de dag. 

De functionele omschrijving van de strategieën die nodig zijn bij de simulaties, zijn in 
tabel 3.6 opgenomen. Aan de hand van deze gegevens heeft het CBS de componenten 
aangestuurd. 

tb/36 R a e ""d d ege strateg1een tl}< ens e metingen 

Strategie Instellingen tijdens metingen 
1 Voorregeling Regelen op aanvoertemperatuur CKW-groep (T _D76TKA06l met als setpoint het 

aanvoertemperatuur dauwpunt, gemeten in het atrium (T _073TMR01 en RV _07JTMRD1l en met als minimale 
CKW waarde 15°( of de centrale aanvoertemperatuur (T 076TKA05l + 0,5K 

2 Watertoevoer • Schakelwaarden voor de gemiddelde ruimtetemperatuur van de kantoren : 
BKA-groepen - koeling aan > 22,5°( 

- koeling uit < 22,0°( 

• In de vergaderzalen wordt 0,5K hoger geschakeld 

• Daarnaast mogen de BKA-groepen alleen buiten de bedrijfstijd van de LBK actief 
zijn en ook niet vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag 15.00 uur 

3 Watertoevoer Regelen op ruimtetemperatuur met als dode band en als setpoints 21 - 22°C 
klimaatpanelen 

4 Luchthoeveelheid per Constante hoeveelheid van 80% van de nominale volumestroom per vertrek, 
vertrek gedurende het in bedrijf zijn van de LBK 

5 LBK: • Stooklijn met als instellingen: 

• inblaastemperatuur - Tb u -10, Tin blaas: 20 

• bedrijfstijden - Tb u 0, Tin blaas: 18 
- Tb u 1 0, Tinblaas 1 7 
- Tbu 20, Tinblaas 15 

• Werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur (inblaastemperatuur LBK wordt gemeten) 
6 Klimaatramen atrium Dicht; simulatie van luchtstromingen ten gevolge van openstaande ramen valt buiten 

dit onderzoek 
7 Zonwering atrium Neer: > 34.000 lux, 

Op: < 34.000 lux, gedurende vijf minuten 

Te openen ramen zijn onder andere opgenomen in het horizontale dakdeel tussen de PV-panelen 

(luchtfoto kantoorgebouw De Thermo-Staete) 
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4 Werkzaamheden 

4.1 Foutenanalyse metingen en berekeningen 

De specificaties van de gebruikte meetapparatuur zijn in bijlage I opgenomen. Bij het meten 
en verwerken van data treden fouten op. Er kan onderscheid worden gemaakt in de hierna 

volgende typen fouten [1]. 

Een systematische fout van het meetapparatuur. Deze is in paragraaf 4.1.1 uitgewerkt. 

2 Een definitiefout door de plaats van de sensor. Dit is in paragraaf 4.1 .2 uitgewerkt. 

3 Een toevallige fout van de klimaatdata . Deze is in paragraaf 4.1 .3 uitgewerkt. 

4 Een systematische verwerkingsfout. De berekeningen die in programma's (spreadsheet en 
betonkernactiveringsmodule) zijn gemaakt, zijn handmatig nagerekend. 

5 Een afleesfout. Voor de automatische dataverwerking is een softwareprogramma 
geschreven (stack-georiënteerd), dat in de centrale datalogger is geladen (zie figuur 4.1 ). 
De meetsignalen w orden gesampled met een tijdsinterval van tien seconden. Van deze 
waarden worden gemiddelden (temperaturen) en totalen (volumestromen) per vijf 
minuten berekend. Omdat de data niet wordt afgelezen, maar direct wordt geregistreerd, 
treden dus geen afleesfouten bij dit project op. 

figuur 4. 1 Centrale datalogger 

In de hierna volgende paragrafen zijn alleen de metingen en berekeningen besproken die 

relevant zijn voor de betreffende meetfout. 
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4.1.1 Systematische fout van meetapparatuur 

De voorzieningen voor het meten van debietenen watertemperaturen zijn geïmplementeerd 
in het bestaande distributienet van De Thermo-Staete. In figuur 4.2 zijn twee foto's 
opgenomen die een impressie geven van de werkzaamheden hiervoor. 
In deze paragraaf wordt de systematische fout van onder ander deze meetapparatuur 
uitgewerkt. Als eerste wordt ingegaan op de fout die kan optreden bij de berekening van de 
koelvermogens en de operatieve ruimtetemperatuur. Daarna wordt de fout berekend die 
optreedt als een energiebalans wordt opgesteld. 

figuur 4.2 Implementatie meetvoorziening in leidingen 

Vermogen koudeopwekking 
In tabel 4.1 zijn onder andere de meetfouten van de temperaturen en volumestromen 
weergegeven. Afhankelijk van de hoogte van het debiet en het temperatuurverschil bedraagt 
de meetfout voor het koelvermogen voor koudeopwekking op gebouwniveau ± 0,03 tot 
± 0,12 W/m2 .bvo. 

ta bel 4.1 k . h d Maxima e onnauw eungt ei b capaCJteJtsmeting op ae ouwniveau 

Omschrijving lage capaciteit Hoge capaciteit 
Volumestroom CKW-water 0,5% (4,0 m3/h) 0,3% (11 ,0 m3/hl 
Temperatuurverschil CKW-water 2,6% (3,01<) 1,1%(7,01<) 

Tweede orde benadering van dichtheid en soortelijke 0,4% 0,4% 
warmte 
Verwerkingskaart 0,2% 0,2% 

Maximale meetfout koelvermogen ± 0,03 W/m2.bvo ± 0,12 W/m2.bvo 
(3,7%) (2,0%) 

Vermogen koudeafgifte 
In tabel 4.2 is een opsomming gegeven van de (meet)fouten voor de berekening van de totale 
meetfout van de capaciteitsvraag. Dit is voor zowel een lage als een hoge capaciteitsvraag 
gedaan. Afhankelijk van de vraag bedraagt de meetfout ± 0,9 tot ± 1,5 W/m2 .koeloppervlak. 
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b/42 M. k . h "d la e ax1ma e onnauw eungt e1 van d e capaCJte1tsmetmg van d BKA e -groepen 

Omschrijving Lage capaciteit Maximale capaciteit 
Volumestroom CKW-water O,So/o (0,97 m3/h) O,So/o (1,07 m3/h) 
Temperatuurverschil CKW-water 2,9% (2,6K) 1,1% (6,6K) 
Tweede orde benadering van dichtheid en soortelijke 0,4% 0,4% 
warmte 
Verwerkingskaart 0,2% 0,2% 
Maximale meetfout koelvermogen ± 0,9 W/m2 • ± 1,5 W/m2 • 

koeloppervlak (4,0o/o) koeloppervlak (2,2o/o) 

Operatieve temperatuurmeting 
In tabel 4.3 is de maximale meetfout weergegeven waarmee de operatieve temperatuur 
volgens opgave van de fabrikant kan worden gemeten. Deze waarde bedraagt ± 1 ,4K. Als 
uitgangspunt is de datalogger met de hoogste onnauwkeurigheid genomen. De apparatuur 
wordt periodiek gekalibreerd door de leverancier van de apparatuur (Testo). 

tb/43 M. k . h "d a e ax1ma e on nauw eungr e1 operat1eve temperatuurmeting 

Omschrijving Gemiddelde waarden 
Luchttemperatuur 2,6% (23°C) 
Stral i ngstempera tuur 1,8% (22°C) 
Datalogger 1,7% 
Maximale meetfout operatieve temperatuur ± 1,4K (6,1 o/o) 

Controle van energiebalansen 
Omdat zowel bij de opwekking als de afgiftesystemen meetvoorzieningen zijn aangebracht, 
kunnen energiebalansen worden opgesteld. Tijdens kantoortijden wordt geen energie aan het 
BKA-systeem toegevoerd. Dit is wel het geval bij de klimaatpanelen. Voor het uitvoeren van 
de controle zijn de klimaatpanelen en de koelbatterij van de LBK gedeactiveerd. Daarna zijn 
de BKA-groepen, die van meetapparatuur zijn voorzien, ingeschakeld. Hierbij is steeds circa 
twee uren gewacht alvorens de volgende groep werd geactiveerd. Tenslotte zijn ook de 
regelingen van de klimaatpanelen weer vrijgegeven. De energiebalans is in figuur 4.3 
weergegeven. 

.distributieverliezen 
klimaatpanelen 

BKA 

figuur 4.3 Energiestromen voor het vaststellen van de energiebalans bij afgiftesystemen 

De opgewekte en afgenomen vermogens zijn in figuur 4.4 weergegeven. In stationaire 
toestand is de afwijking minder dan 0,6%. Gedurende inschakelverschijnselen zijn de 
afwijkingen groter. Dit is te verklaren vanuit de bufferende werking van de 
distri butieleidi ngen. 
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figuur 4.4 Vergelijking tussen de opgewekte en afgenomen hoeveelheid energie 

4.1.2 Definitiefout door plaats sensor 
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Er worden voor drie type metingen aspecten rond de definitiefout behandeld. Dit is gedaan 
voor de sensor in de LBK, de sensoren voor het meten van de operatieve ruimtetemperatuur 
en de sensoren die de oppervlaktetemperatuur meten. 

Sensor in LBK 
In figuur 4 .5 is de meetsensor in de luchtbehandelingkast weergegeven. 

De sensor in de LBK meet de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid. De positie is direct 
achter de ventilatorschoepen. Hierdoor wordt de luchttemperatuur nog niet beïnvloed door 
de motorwarmte en zal door de turbulentie van de ventilatielucht geen hinder van 
temperatuurgelaagdheid worden ondervonden. Het optreden van een eventuele definitiefout 
ten gevolge van de plaats van de sensor wordt hiermee zo veel mogelijk voorkomen . 

. _ .. _ .. - 30 8640rr302bs 



Reductie vermogen k~~~~~p~ekking door toe~~s~~-~g BKA ...................................................... DW---.--~ 

Sensoren in ruimte 
De lucht- of stralingstemperatuur in een ruimte is nooit overal precies gelijk. Om de 
temperatuurafwijking ten opzichte van het gemiddelde te bepalen ten gevolge van de 
meetpositie, is eerst de temperatuurverdeling over de hoogte gemeten, waarvan figuur 4.6 
een impressie geeft. Het doel is het meten van een gemiddelde ruimtetemperatuur, omdat het 
simulatiemodel daar ook mee werkt. 

De gemiddelde operatieve temperatuur in een ruimte met BKA kan op een afstand van 
1,8 meter van het plafondoppervlak worden gemeten. Bij een ruimte met klimaatpanelen is 
dit 1,2 meter onder het plafondoppervlak. 

figuur 4.6 Het meten van ruimtetemperaturen op verschillende hoogten bij BKA-systeem 

Oppervlaktetemperatuur sensoren 
Om de lokale variatie van de oppervlaktetemperatuur te bepalen, zijn infrarode opnamen 
gemaakt. Hieruit blijkt tevens welke betonplaten niet of slechts gedeeltelijk koelvermogen 
leveren als gevolg van disfunctioneren. De infraroodbeelden geven een momentopname 
weer. Het verloop van de oppervlaktetemperatuur in de tijd is gemeten met behulp van vier 
sensoren, zoals figuur 4.7 laat zien. De sensoren zijn op verschillende afstanden van elkaar 
geplaatst. Er is voor een configuratie gekozen waarbij de oppervlaktetemperatuur onder twee 
buizen wordt gemeten. Naast deze metingen is in figuur 4.7 ook de dauwpuntstemperatuur 
die in de ruimte heerste, gevisualiseerd. 
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figuur 4.7 Gemeten appelVlaktetemperatuur en dauwpuntstemperatuur in ruimte 

De plaats waar de oppervlaktetemperatuurmetingen zijn uitgevoerd, is in figuur 4.8 met 
rechthoekje nummer 1 weergegeven. Het plafond is recht van onderen gefotografeerd op een 
afstand van 1,8 m. De breedte van de foto komt overeen met de breedte van 1 plaat. 

18.81 · . .. .Af'\. . 
17.4~ . .,. ~ 

2006-09-20 10:53:52 
figuur 4.8 Positie van de sensoren tijdens lange duur-meting met rechthoek 1 aangegeven 

De laagste temperatuur die op het oppervlak heerste, is af te lezen in het rechthoekige kader 
in het midden van figuur 4 .8. De lijn in dit kader geeft het horizontale temperatuurverloop 
van de gehele foto weer. De laagste temperatuur is 17,4°C en de hoogste 18,8°C. O p het 
vlakje waar de sensoren hebben gezeten, is de gemiddelde temperatuur 18,3°C. Hieruit blijkt 
dus dat nog lagere temperaturen op het oppervlak voor kunnen komen dan is gevisualiseerd 
in figuur 4. 7. In bijlage IV is meer detailinformatie over de oppervlaktetemperatuur 
opgenomen. 

Het kleinste verschil tussen de dauwpuntstemperatuur en de oppervlaktetemperatuur is 2,2K. 
Hierbij is naar de data van de gehele monitoringperiode gekeken. De intredetemperatuur van 
het gekoelde water was hierbij 14°C. 

. _ _ J2 
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Uit de infrarode opnamen blijkt dat de oppervlaktetemperatuur (plaatselijk) nog lager kan zijn. 
Uit de praktijk is echter (na zes jaren) gebleken dat dit geen problemen geeft op het gebied 
van condens- of zelfs schimmelvorming. Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van 
natuurlijke ventilatie in combinatie met BKA, is het aanbevelingswaardig daar nader 
onderzoek op te verrichten. Ten opzichte van mechanische ventilatie is de kans bij natuurlijke 
ventilatie op condensvorming namelijk groter. 

4.1.3 Toevallige fout klimaatdata 

In figuur 4.9 is de weerhut en de pyranometer te zien. De opstelling is op het platte dak van 
De Thermo-Staete geplaatst. De weerhut is lager dan de pyranometer gesitueerd. Hierdoor 
kan de straling van de zon ongehinderd op de pyranometer vallen. De pyranometer is 
horizontaal uitgelijnd met behulp van een ingebouwde waterpas. De sensor in de weerhut 
meet de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid. 

Door de invloed van het gebouw kunnen toevallige meetfouten ontstaan. Om hier inzicht in 
te krijgen, zijn de meetwaarden van de buitentemperaturen van de Bilt (KNMI) naast de 
waarden die in Bodegraven zijn verzameld, gezet. De maximale en minimale temperatuur in 
een etmaal zijn met elkaar vergeleken. De maximale waarden komen goed met elkaar 
overeen, zoals figuur 4.10 laat zien. 
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figuur 4.10 Vergelijking tussen de hoogste geregistreerde buitentemperaturen op een etmaal 
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De minimale temperatuur die in Bodegraven is gemeten, ligt bijna altijd iets boven de 
meetwaarden van het KNMI (figuur 4.11 ). Waarschijnlijk wordt dit hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de warmte die het gebouw afgeeft als het buiten koeler wordt (heat island-effect [15], 
alhoewel de weerstations van De Bilt ook worden beïnvloed door warmte uit stedelijke 
omgevingen [ 4]). 
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figuur 4.11 Vergelijking tussen de laagste geregistreerde buitentemperaturen op een etmaal 
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4.2 Simulatieberekeningen 

4.2.1 Testberekeningen met gesloten gebouw 

Stapresponsie in een bunker 
Het simulatiemodel TRNSYS is getest door analyse van de stapresponsie met wanden die aan 
de buitenzijde een constante temperatuur hebben. Dit testprobleem is geanalyseerd met 
behulp van een bunkermodel: een gesloten ruimte zonder ramen. De stapresponsie betreft de 
responsie van een vermogensbelasting. De hiernavolgende uitgangspunten zijn gehanteerd. 
• Belasting= 4.000 W (42,31 W/m2). 
• Dichtheid = 700 kg!mJ. 
• Soortelijke warmte = 840 J/kg.K. 
• Geleidingscoëfficiënt = 0,16 W/m.K. 
• Wandtemperatuur op t = 0 = 20°C. 
• Wandtemperatuur buitenzijde = 20°C. 

• Glasoppervlak = 0 m2. 
• Warmteoverdrachtscoëfficiënt = 800 W/m2.K (dit om een temperatuurverschil tussen de 

wanden en de lucht te voorkomen). 

• Aandeel convectie/straling = 0/1 OOo/o. 

In figuur 4.12 is het verloop van de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de wand 
weergegeven (wanddikte 0,07 m). De uitkomsten bij een wanddikte van 0,45 m zijn in 
figuur 4.13 weergegeven. 
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figuur 4.12 Resultaat analytische berekening en TRNSYS bij wanddikte van 0,07 m 
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figuur 4.13 Resultaat analytische berekening en TRNSYS bij een wanddikte van 0, 45 m 

De resultaten uit TRNSYS komen overeen met de analytische oplossing volgens Carslaw en 
Jaeger [5]. 

Implementatie wing-vloer in TRNSYS 
In figuur 4.14 is een doorsnede van de wing-vloer weergegeven zoals deze in 
De Thermo-Staete is toegepast. 
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:1 00000000000 
598 1200 598 
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slrencJpafroon 12 

figuur 4.14 Doorsnede wing-vloer met maatvoering 

200 ~q 

Een representatieve doorsnede van een segment van deze vloer is in figuur 4 .15 weergegeven. 
Voor het egaliseren van de sparingen die aan de linker en rechterzijde aanwezig zijn (zie 
figuur 4 .14), is gebruik gemaakt van spaanplaten. Over de gehele bovenlaag is anhydriet 
aangebracht. 
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figuur 4.15 Representatieve doorsnede van een segment 

In figuur 4.16 is de vereenvoudigde configuratie van de vloer weergegeven zoals die is 
geïmplementeerd in TRNSYS. 

Wing-vloer spaanplaat anhydriet 
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figuur 4.16 Geometrie wing-vloer, zoals gebruikt in type 360 van TRNSYS (nummers 100 en 101 geven de 
randen aan) 
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Het maximale aantal elementen waarmee de geometrie kan worden vastgelegd in TRNSYS, 
bedraagt 99. De verticale scheiding van de vloer moet op basis van symmetrie worden 
genomen. Door spiegeling langs de verticale symmetrie-as, ontstaat een vloer die dezelfde 
massa en hetzelfde warmtewisselend oppervlak heeft als de wing-vloer uit figuur 4.14. De 
invloed van de vereenvoudigde inwendige geometrie is geanalyseerd door element 
nummer 32 van positie te veranderen. De verplaatsing van dit element heeft geen invloed op 
de hoogte van de energiestroom naar beneden toe (plafond). Naar boven toe (vloer) ontstaat 
een verschil van maximaal 0,3 W/m 2 vloeroppervlak. 

De betonkernactiveringsmodule in TRNSYS werkt met een vereenvoudigde doorsnede, zoals 
te zien is in figuur 4.16. Hiervan wordt een aantal elementen naast elkaar geplaatst, ter 
breedte van de vloer. Het aantal segmenten dat achter elkaar wordt geplaatst (zie figuur 4.17), 
is vastgesteld met behulp van een gevoeligheidsanalyse [6]. 
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figuur 4.17 Achter elkaar geplaatste SKA-segmenten 

In figuur 4.18 zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyses weergegeven. 
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figuur 4.18 Invloed aantal segmenten op uittredetemperatuur water 

Er zijn berekeningen uitgevoerd vanaf één tot en met vijf segmenten. Uit de resultaten blijkt 
dat vanaf drie segmenten en meer nagenoeg dezelfde uitkomst is berekend. Voor het 
vervolgonderzoek is uitgegaan van vier segmenten. 

4.2.2 Gevoeligheidsanalyses van randvoorwaarden voor simulatiemodel 

Er zijn gevoeligheidsanalyses op zone-niveau uitgevoerd voor de randvoorwaarden van de 
simulaties. Deze randvoorwaarden zijn niet gemeten, maar vastgesteld op basis van een 
inschatting. De gevoeligheidsanalyse geeft de bandbreedte van de eindresultaten van de 
vermogens en ruimtetemperaturen als gevolg van de bandbreedte van de randvoorwaarden. 

De gevoeligheidsanalyses zijn voor twee zones met BKA uitgevoerd, te weten groep C en D. 
De buitengevels van groep C zijn noord- en westgeoriënteerd. De buitengevels van groep D 
zijn op het noord-oosten, zuid-oosten en zuid-westen georiënteerd. In figuur 4.19 is een 
schematische weergave van een zone weergegeven. 
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verlaagd plafond 

i kantoorruimte 

zone 
figuur 4.19 Schematische weergave zone 

De geometrie en de materiaaleigenschappen van de zones zijn in bijlage 11 weergegeven. Als 
invoergegevens is gebruik gemaakt van het gemeten buitenklimaat, de volumestroom door het 
beton en de intredetemperatuur van het water. 

Gevoeligheidsanalyses groep G 
In tabel 4.4 zijn de referentiewaarden en de bandbreedtes voor de randvoorwaarden van 
groep C weergegeven. 

tb/44 G a e d eanatyseer e ran d d voorwaar en van groep G met b db d an ree te ran d d voorwaa~ en 

Randvoorwaarde Waarde 
• Referentie 
• Bandbreedte 

1 Temperatuur bovenzijde wing-vloer I • 20°C 

• 25°C 
2 Warmtecapaciteit meubilair kantoorruimte • 11.000 kj 

• 8.000 kJ 
3 Warmte-uitwisseling openstaande deur • 100 W/m2.K 

• 200 W/m 2.K 
4 Gedeeltelijk verlaagd plafond • Aanwezig 

• Niet aanwezig 
5 Warmtegeleidingcoëfficiënt van buis naar beton (lambda) • 0,33 W/m.K 

• 0,10W/m.K 
6 Warmte-uitwisseling met naastgelegen vertrekken • 22°C respectievelijke temperatuur in atrium 

• Geen 
7 Infiltratie via buitengevel • Geen 

• 34 x 10 5 m3/ 

(S.m 2
• !l"veloppervlak) 

8 Aantal aanwezige personen en computers • 3 

• 5 

In figuur 4.20 en figuur 4.21 zijn de bandbreedtes van de berekende koelvermogens 
respectievelijk de operatieve ruimtetemperaturen weergegeven. 
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figuur 4.20 Spreiding berekende koelvermogens groep C als gevolg van de bandbreedte van de 
randvaatWaarden van de simulaties 
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figuur 4.21 Spreiding berekende operatieve ruimtetemperaturen groep C als gevolg van de bandbreedte van 
de randvaatWaarden van de simulaties 

In figuur 4.20 is te zien dat een lagere warmteoverdrachtscoëfficiënt van de buis (parameter 5) 
er voor zorgt dat het waterzijdig berekende koelvermogen beduidend lager is. Het effect van 

de openstaande deur (parameter 3) is goed in figuur 4.21 te zien . Een hogere 
warmteoverdrachtscoëfficiënt resulteert in een hogere ruimtetemperatuur. 

In bijlage V zijn de analyses van de resultaten van de gevoeligheidsanalyses in detail 
weergegeven. De variatie van het koelvermogen ten gevolge van de bandbreedte van de 
randvoorwaarden is ± 7 W/m2 koeloppervlak. De operatieve ruimtetemperatuur varieert 
± 0,6K. 
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Gevoeligheidsanalyses groep D 
Groep D betreft een zone aan de zonzijde van het gebouw. Vanwege de onderlinge spreiding 
in de bezettingsgraad zijn de berekeningen voor groep D uitgevoerd op vertrekniveau 
(ruimte 1-07). Voor dit vertrek is de invloed van de randvoorwaarden voor de zonbelasting en 
de interne warmtelast nader onderzocht (zie tabel 4.5). 

b 14 la e .5 c d eana1yseer e ran d d voorwaar en van roep 0 , rwmte 1 07 - met bandbreedte randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Waarde 

• Referentie 

• Bandbreedte 
1 Stand van de lamellen • Dicht 

• 0 pengedraaid 
2 ZT A-waarde • 0,333 

• 0,397 
3 Aantal aanwezige personen en computers • 2 

• 3 

De bandbreedte van de berekende vermogens en operatieve temperaturen is weergegeven in 
figuur 4.22 en figuur 4.23. 
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Spreiding berekende koelvermogens groep D, ruimte 1-07 als gevolg van de bandbreedte van de 
randvoorwaarden van de simulaties 
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figuur 4.23 Spreiding berekende operatieve ruimtetemperaturen groep 0, ruimte 1-07 als gevolg van de 
bandbreedte van de randvoorwaarden van de simulaties 

In figuur 4.22 is te zien dat de invloed van de bandbreedte van de randvoorwaarden gering is. 
De variatie van het koelvermogen is ± 3 W/m2 koeloppervlak. Uit figuur 4.23 blijkt dat het 
aantal personen in een vertrek een significante invloed heeft op de operatieve 

ruimtetemperatuur. De operatieve ruimtetemperatuur varieert± 0,7K. In bijlage V zijn de 
analyses van de resultaten van de gevoeligheidsanalyses in detail weergegeven. 
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5 Resultaten 

5.1 Metingen en berekeningen 

De resultaten uit de gevoeligheidsanalyses (paragraaf 4.2.2) zijn verwerkt in het 

simulatiemodel TRNSYS. Daarna zijn groep C (paragraaf 5.1.1 ), groep D (paragraaf 5.1.2) en 
het gehele gebouw (paragraaf 5.1.3) doorgerekend. 

5.1.1 GroepG 

Als input voor het model is gebruik gemaakt van de meetgegevens van het buitenklimaat, de 
volumestroom door het beton en de intredetemperatuur van het koelwater. In deze paragraaf 

worden de resultaten van een week grafisch weergegeven . In bijlage VI zijn de resultaten van 
de gehele monitoringperiode van groep C grafisch weergegeven. Het gemeten buitenklimaat 
is in figuur 5.1 weergegeven . 
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figuur 5. 1 Gemeten buitenklimaat, gebruikt voor de simulatie van groep C 
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De hoogste buitentemperatuur bedraagt in de periode uit figuur 5.1 bijna 26°C. De globale 
straling op een horizontaal vlak heeft een piekwaarde van ruim 770 W/m 2 . In figuur 5.2 is het 
berekende en het gemeten koelvermogen weergegeven . Ook is het verschil tussen deze twee 

waarden weergegeven . 
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figuur 5.2 Het gemeten en berekende koelvermogen van groep C en het verschil daartussen 

In figuur 5.2 is waarneembaar dat buiten de kantoortijden koude aan het BKA-systeem wordt 
toegevoerd. Bij twee nachten was de ruimtetemperatuur nog te laag voor het inschakelen van 
het koelproces. Het maximale koelvermogen dat wordt afgenomen, ligt rond de 50 W/m2 

koeloppervlak. Het hoogste verschil tussen de gemeten en berekende koelvermogens bedraagt 
6,8 W/m2 koeloppervlak. De resultaten vallen binnen de bandbreedte van de metingen en 
berekeningen. In figuur 5.3 is de gemeten en berekende operatieve ruimtetemperatuur 
weergegeven. 
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figuur 5.3 De gemeten en berekende operatieve ruimtetemperatuur van groep C 

Uit figuur 5.3 blijkt dat de gemeten en berekende waarden goed met elkaar overeenkomen. 
Tijdens kantoortijden is de grootste temperatuurstijging ongeveer 2K. Het maximale verschil 
tussen de berekende en gemeten operatieve temperatuur is 1,0K. Dit resultaat valt binnen de 
bandbreedte van de metingen en berekeningen. 
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5.1.2 Groep D 

Vanwege een onderlinge spreiding in de bezettingsgraad zijn de berekeningen voor groep D 
alleen voor de ruimte 1-07 uitgevoerd. De comfortmetingen zijn ook in deze ruimte 
uitgevoerd. In bijlage VI zijn de resultaten van de gehele monitoringperiode van groep D, 
ruimte 1-07, grafisch weergegeven. Het gemeten buitenklimaat is in figuur 5.4 weergegeven. 
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werkdag - buitentemperatuur - globale straling op horizontaal vlak 

figuur 5.4 Het gemeten buitenklimaat, gebruikt voor de simulatie van groep 0, ruimte 1-07 
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De periode uit figuur 5.4 was een warme week. De hoogste buitentemperatuur bedraagt 
bijna 30°C. De globale straling op een horizontaal vlak heeft een piekwaarde van 675 W/m 2 • 

In figuur 5.5 is het berekende en het gemeten koelvermogen weergegeven . Ook is het verschil 
tussen deze twee waarden weergegeven. 
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figuur 5.5 Het gemeten en berekende koelvermogen van groep 0 (ruimte 1-07) en het verschil daartussen 
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Uit figuur 5.5 blijkt dat het piekvermogen van de afname van koude 55 W/m 2 koeloppervlak 
is. De waarden komen goed met elkaar overeen. Het hoogste verschil tussen de gemeten en 
berekende koelvermogens bedraagt 4,9 W/m2 koeloppervlak. Rond simulatietijdstap 6048 is 
het vermogen laag vanwege het disfunctioneren van de voorregeling van het gekoeld water. 
De aanvoertemperatuur was hierdoor hoger dan gewenst. In figuur 5.6 zijn de berekende en 
gemeten operatieve ruimtetemperaturen weergegeven. 
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figuur 5.6 Gemeten en berekende operatieve temperatuur groep D, ruimte 1-07 

Het effect van het disfunctioneren van de voorregeling is duidelijk waarneembaar. De 
ruimtetemperatuur ligt op de eerste werkdag van de week 1 K hoger dan de dagen erna. De 
fluctuatie van de operatieve temperatuur tijdens een werkdag bedraagt maximaal ongeveer 
2,5K. Het maximale verschil tussen de berekende en gemeten operatieve temperatuur is bij 
deze ruimte 1 ,7K. Dit resultaat valt binnen de bandbreedte van de metingen en 
berekeningen. In figuur 5.7 is de dauwpunt- en oppervlaktetemperatuur van het beton 
weergegeven. 
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figuur 5.7 De gemeten dauwpunt- en oppervlaktetemperatuur van groep D, ruimte 1-07 
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De variatie van de oppervlaktetemperatuur tijdens werkdagen is ongeveer gelijk aan de 
variatie van de ruimtetemperatuur, te weten 2,5K. Het laagste gemeten verschil tussen de 
oppervlaktetemperatuur en de dauwpuntstemperatuur is 2,2K. De oppervlaktetemperatuur 
van het plafond kan plaatselijk 1,1 K lager zijn (aangetoond met infraroodopnamen) dan de 
meetwaarden uit figuur 5.7. Ondanks deze variatie in oppervlaktetemperatuur, ontstaat op 
basis van deze meetgegevens geen gevaar voor condensvorming. 

5.1.3 Kantoorgebouw De Thermo-Staete 

In De Thermo-Staete zijn acht zones met BKA aanwezig. Deze zijn met TRNSYS gesimuleerd. 
Als input voor het model is gebruik gemaakt van de meetgegevens van het buitenklimaat en 
de intredetemperatuur van het koelwater. Het schakelen van het koelproces gebeurt op basis 
van de gesimuleerde ruimtetemperatuur en niet meer op basis van de gemeten volumestroom 
(voor de schakelwaarden, zie tabel 3.6). 

In figuur 5.8 en figuur 5.9 zijn de gemeten en berekende koelvermogens voor de 
BKA-systemen op gebouwniveau weergegeven. De klimaatgegevens voor de weergegeven 
periode uit figuur 5.8 zijn besproken in paragraaf 5.1.1 (figuur 5.1 ). Voor de periode uit 
figuur 5. 9 wordt verwezen naar paragraaf 5.1.2 (figuur 5.4). 
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figuur 5.8 Het gemeten en gesimuleerde koelvermogen van de BKA-systemen met het verschil daartussen op 
gebouwniveau (simulatietijdstap 5352 tot en met 5495) 
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figuur 5.9 Het gemeten en gesimuleerde koelvermogen van de BKA-systemen met het verschil daartussen op 
gebouwniveau (simulatietijdstap 6024 tot en met 6167) 

De berekende piekvermogens komen overeen met de gemeten waarden, behoudens enkele 
incidentele afwijkingen. De berekende afname van het vermogen in de tijd komt niet goed 
overeen met de gemeten waarden. Een verklaring hiervoor is dat enkele betonnen platen niet 
goed werken. In de betreffende ruimtes wordt de waarde voor het afschakelen van het 
koelproces pas veel later bereikt. Dit leidt tot koelprocessen die langer duren dan noodzakelijk 
zou zijn. Een simulatieberekening met gemiddelde gemeten afschakelwaarden (20,5°C in 
plaats van 22,0°C) toont aan dat dit inderdaad het geval is, zoals is te zien in figuur 5.1 0. De 
duur van het berekende koelproces komt nu overeen met de gemeten waarden. In bijlage VI 
zijn de resultaten voor de gehele gesimuleerde periode weergegeven. 

koelvermogen op gebouwniveau voor SKA-systemen met lagere afschakelwaarde 
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figuur 5.10 Effect van lagere afschakelwaarde op de duur van het berekende koelproces (simulatietijdstap 6024 
tot en met 6167) 
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5.2 Ontwerprichtlijnen 

Voor het berekenen van de ontwerprichtlijnen is een kantoorgebouw samengesteld uit 
standaard afmetingen. In figuur 5.11 zijn de afmetingen en benamingen van de verschillende 
zones weergegeven. De verdeling van de vloeroppeNiakten over de verschillende ruimten is 
afkomstig uit 1550-publicatie 33 [11 ]. 

I I I 1 I 
·-·i- · -·-·~ · -·- - -i-·- · - · Î·- · ,-

. . . . 
I I I I I 

5 4 : :K1 : ~ ~nBKAaanwezig 
: _. _ . __ ;_. _. _. ~ - _. _. _ ; ___ . __ ~ . _ ·v·-! _ 

1,8 : i 'f'erk~ersruimté i i 
·- · -i- · -·- · ~·- · - ·~· - · - · - ·~- · - · -·-; · - · - · - ; -·-· -"!'·· -·- · - Legenda 

5,4 ; ; l K2 i i 1 J K =kantoorruimten 
I I I I I I I j , 

. _. -~ _. _. _ .~. _. _. -~· _ ·-. _ ·!-. _. _. ~ - -· - · - ;_. _. _. · .-L V = vergaderruimten 
: 3,6 i : : : T = techniekruimte 

figuur 5. 11 Standaard kantoorgebouw (afmetingen in {m]) 

Voor dit gebouw is het op te stellen koelvermogen berekend. Dit is voor vier verschillende 
oriëntaties gedaan (gebouw uit figuur 5.11 is steeds 90° gedraaid). Als uitgangspunt is de 
oriëntatie genomen waarbij de klimatologische omstandigheden de grootste invloed op het 
binnenklimaat hebben. Voor de beoordeling van het comfort is de 
Adaptieve Temperatuur Grenswaarde-indicator (ATC) [14] gehanteerd. Een gebouw met BKA 
in combinatie met mechanische ventilatie, waarbij de individuele temperatuur niet snel te 
regelen is, komt het beste overeen met gebouw/klimaattype "Bèta". Dit is als uitgangspunt 
gehanteerd in combinatie met de grenslijn van 80% acceptatie van het thermische 
binnenklimaat Het kwaliteitsniveau dat met 80% acceptatie gedurende 100% van de 
gebruikstijd wordt gerealiseerd, komt globaal overeen met wat werd nagestreefd met de 
criteria van de TO-en CTO-methode (maximaal honderd uur overschrijding van 25°C 
respectievelijk honderdvijftig gewogen overschrijdingsuren van PMV = 0,5) [14]. 

In figuur 5.12 is de berekende operatieve ruimtetemperatuur van een kantooNertrek voor de 
zomerperiode weergegeven. Het betreft de situatie met een interne warmtelast in de 
kantoorruimte van 40 W/m2 go en 30% glas in de gevel. De lijnen in figuur 5.12 geven de 
grenswaarden aan waarbinnen de operatieve temperatuur dient te liggen voor 80% acceptatie 
van het binnenklimaat 
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figuur 5.12 De berekende operatieve ruimtetemperatuur in de zomerperiode van een kantoor met 
BKA-systeem (de lijnen zijn de grenswaarden van het comfortcriterium) 
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In tabel 5.1 zijn de benodigde op te stellen koelvermogens voor verschillende situaties 
weergegeven. Het glaspercentage en de interne warmtebelasting zijn gevarieerd. Onderin 
tabel 5.1 is een samenvatting van de uitgangspunten opgenomen. Gedetailleerde gegevens 
van de uitgangspunten zijn in bijlage 11 weergegeven. 

bel 1 0 k h be d' d 11 k I ta 5. ntwerp aart met et no 111{< e op te ste en oe vermogen 

Comfortcriterium: gebouw/klimaattype Beta, 80% acceptatie grens 
Interne warmtebelasting Aandeel glasoppervlak in gevel 

30% 50% 
20 W/m2 go kantoorruimten 25 W/m2 bvo 35 W/m2 bvo 
30 W/m2 go vergaderruimten GTO-uren: 0 GTO-uren: 11 

Regelstrategie 1 Regelstrat~e 2 
40 W/m2 go kantoorruimten 30 W/m2 bvo 60W/m2 bvo 
60 W/m2 go vergaderruimten GTO-uren: 17 GTO-uren: 17 

Regelstrategie 2 Regelstrategie 2 
Ventilatievoud = 4 3 

Uitgangspunten 

• Gegevens buitenklimaat • 1995 

• Berekeningsperiade • 24 april tot en met 30 september 

• RC gevel • 3,0 m2.1(/W 

• U I ZT A waarde raam • 1,3 W/m2.K / 0,33 

• Zonwering • Geen 

• Maximaal ventilatievoud • 2,0, tenzij anders vermeld 

• Inblaastemperatuur ventilatielucht • 18 oe 
• Patroon • Werkdagen 7 - 18h 

De gebruikte regelstrategie voor het toevoeren van energie aan het SKA-systeem is in 
figuur 5.13 weergegeven. Bij regelstrategie 1 wordt uitsluitend buiten de bedrijfstijd van de 
LBK energie naar het SKA-systeem toegevoerd. Bij regelstrategie 2 is het resterende deel van 
de beschikbare koude voor het SKA-systeem beschikbaar. 

3 Alleen bij vertrekken die een gevel hebben die op het zuiden is georiënteerd 

::::::::::::::= 50 -··-··---.. -·--·--·-............................ - ..................................................... _________ "",_ 
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koelvermogen koelvermogen 

tijd tijd 

regelstrategie 1 regelstrategie 2 
figuur 5.13 Koelen met BKA buiten bedrijfstijd LBK om (regelstrategie 1) of aanvullend op koelvermogen LBK 

(regelstrategie 2) 

Het op te stellen koelvermogen hangt onder andere af van de gewenste hoeveelheid 
ventilatielucht. Bij een ventilatievoud van 2 is het op te stellen koelvermogen voor het 
conditioneren van lucht 25 W/m 2 bvo. Bij de situatie 30% glas en een interne warmtelast van 
20 W/m 2 go voor kantoorruimten uit tabel 5.1, is het vermogen voor de conditionering van de 
ventilatielucht maatgevend. Bij een glaspercentage van 50% en een interne warmtelast van 
40 W/m2 go in kantoorruimten is een ventilatievoud van 4 gehanteerd, omdat anders niet aan 
de comfortcriteria wordt voldaan. 

Bij een glaspercentage van 70% zijn aanvullende voorzieningen nodig om het comfort te laten 
voldoen aan het criterium dat als uitgangspunt is gehanteerd. Een ventilatievoud van 4 en een 
opgesteld koelvermogen van 80 W/m 2 bvo zijn ontoereikend (aan het CTO criterium < 150 
wordt wel voldaan). Er is in deze situatie geen reductie van het op te stellen koelvermogen 
mogelijk. 

5.3 Reductie koelvermogen 

In deze paragraaf wordt als eerste ingegaan op de hoogte van de reductie voor het op te 
stellen koelvermogen . Daarna wordt ingegaan op de kenmerken die optreden bij het 
reduceren van een lager opgesteld koelvermogen. 

Hoogte reductie koelvermogen 
De reductie voor het op te stellen koelvermogen is berekend door het verschil te nemen in 
het benodigd vermogen voor een afgiftesysteem met en zonder bufferende werking. Voor de 
installatie zonder bufferende werking zijn koellast- en 
temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TG-berekeningen) gemaakt. Het uitgangspunt voor 
het comfortcriterium is bij dit systeem gelijk aan het BKA-systeem (paragraaf 5.2). De 
berekende resultaten van de operatieve ruimtetemperatuur voor een kantoorvertrek met een 
afgiftesysteem zonder bufferende werking zijn in figuur 5.14 weergegeven. 
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figuur 5.14 Berekende operatieve ruimtetemperatuur in de zomerperiode van een kantoor met afgiftesysteem 
zonder bufferende werking (de lijnen zijn de grenswaarden van het comfortcriterium) 

In tabel 5.2 is het koelvermogen weergegeven dat minder behoeft te worden opgesteld bij 
toepassing van BKA in combinatie met mechanische ventilatie. 

t be/5 2 R d h ft k I a e uctte van et op te ste en oe vermogen 

Comfortcriterium: gebouw/klimaattype Beta, 80% acceptatie grens 
Interne warmtebelasting Aandeel glasoppervlak in gevel 

30% 50% 
20 W/m2 go '1 kantoorruimten 15 W/m2 bvo 15 W/m2 bvo 
30 W/m 2 go vergaderruimten 

40 W/m2 go kantoorruimten 30 W/m2 bvo 10 W/m 2 bvo 
60 W/m 2 go vergaderruimten 

*) gebru1ksoppervlak 

Uit de gegevens van tabel 5.2 blijkt dat bij toepassing van BKA tot 30 W/m2.bvo minder 
koelvermogen be hoeft te worden opgesteld. Bij een glaspercentage van 30% is de reductie bij 
een lagere warmtelast (20 W/m2.go ten opzichte van 40 W/ m2.go) echter lager. Dit komt door 
het feit dat het koelvermogen van de LBK (25 W/m2 .bvo) de ondergrens van het op te stellen 
vermogen bepaalt, hetgeen in paragraaf 5.2 onder tabel 5.1 nader is omschreven. 

In figuur 5.15 is de procentuele reductie van het op te stellen koelvermogen schematisch 
weergegeven. 
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figuur 5.15 Procentuele reductie van het op te stellen koe/vermogen, afhankelijk van de interne warmtelast en 
het glaspercentage 

In figuur 5.15 is waarneembaar dat de reductie van het op te stellen vermogen over het 
algemeen afneemt naarmate de warmtebelasting toeneemt. 

Kenmerken reductie koelvermogen 
Het lager opgestelde koelvermogen heeft de hierna volgende kenmerken. 
1 Voor de gebouweigenaar zullen de investeringskosten voor een koelinstallatie lager zijn. 

De capaciteit van de aan te schaffen koudeopwekker (koelmachine of 
energieopslagsysteem) kan lager zijn. De componenten daaromheen kunnen ook kleiner 
worden gedimensioneerd. Naast de werktuigbouwkundige aspecten kunnen ook de 
elektrotechnische voorzieningen kleiner worden gedimensioneerd. De investeringskosten 
kunnen hierdoor grofweg van ruim € 2,50/m 2 .bvo tot ruim € 7,- /m 2 .bvo lager zijn, 
afhankelijk van het koelvermogen dat moet worden geleverd [17]. De besparing op de 
investeringskosten van een koelmachine-installatie kan bijvoorbeeld voor een gebouw van 
15.000 m2 oplopen tot € 11 0.000,-. 

2 Voor de gebouweigenaar zullen verder de exploitatiekosten lager worden. Dit komt ten 
gevolge van de hierna volgende punten. 
a Het elektrische aansluitvermogen is lager, waardoor de vastrechtlasten lager zullen 

zijn. 
b Het BKA-systeem kan in de (goedkope) dal-uren worden afgekoeld. 
c De onderhoudskosten van de installatie kunnen lager zijn vanwege het lagere 

koelvermogen en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid koudemiddel (het hogere 
aantal draaiuren heeft nauwelijks invloed op de onderhoudskosten). 

d De koudeopwekker functioneert met een hoger totaalrendement Dit wordt door 
twee aspecten veroorzaakt. Ten eerste is in vollast het rendement hoger dan in 
deellast Door de kleinere dimensionering functioneert de koudeopwekker veel meer 
uren op vollast. Ten tweede is de retourtemperatuur van het gekoeldwaternet bij een 
systeem met BKA hoger ten opzichte van een systeem met bijvoorbeeld 
klimaatpanelen. 

Doordat de exploitatiekosten van een groot aantal variabelen afhankelijk zijn, kan geen 
richtlijn voor de besparing hierop worden gegeven [16]. 

3 Voor de huidige en toekomstige generatie mensen zullen de problemen rond de 
elektriciteitsvoorziening in de zomermaanden minder groot worden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Vanuit het onderzoek zijn de hierna volgende conclusies te trekken. 

Het programma TRNSYS is gevalideerd voor het simuleren van zones met BKA als 
afgiftesysteem. Door koppelingen met meetdata van het buitenklimaat te maken, kunnen 
in situ condities worden doorgerekend. 

2 Een systeemgrens op zoneniveau biedt de beste mogelijkheden voor een eenduidige 
vergelijking tussen de gemeten en berekende waarden. Een systeemgrens op 
gebouwniveau geeft de mogelijkheid inzicht te krijgen in de gelijktijdigheid van de 
koelvraag van verschillende zones. 

3 De maximale meetfout van het koelvermogen op zoneniveau is 4,0% (± 1,5 W/m 2 

koeloppervlak) en op gebouwniveau 3,7% (± 0,12 W/m 2 bvo). De operatieve 
ruimtetemperatuur is met een maximale meetfout van 6,1% gemeten (± 1,4K). De 
gemeten afwijking in de energiebalans van de opwekking en afgifte van koude bedraagt 
maximaal 0,6%. 

4 Een aantal randvoorwaarden van het simulatiemodel is niet exact bekend. De variatie van 
het koelvermogen ten gevolge van de bandbreedte van de randvoorwaarden is ± 7 W/m2 

koeloppervlak. De operatieve ruimtetemperatuur varieert± 0,7 K. 

5 Op zoneniveau vallen de gemeten en berekende koelvermogens en de operatieve 
ruimtetemperaturen binnen de bandbreedten van nauwkeurigheid. Op gebouwniveau 
komen de berekende piekvermogens overeen met de bemeten waarden, behoudens 
incidentele afwijkingen. 

6 De gemeten operatieve ruimtetemperatuur ligt tussen de 21,0 en 23,5°( in een ruimte die 
op het zuiden is georiënteerd. Hierbij is het SKA-systeem alleen 's nachts gekoeld en was 
de interne warmtelast 26 W/m 2 vloeroppervlak. De spreiding van de 
oppervlaktetemperatuur van het BKA-systeem is 1,8K, zoals figuur 6.1 laat zien. 

18.8f 
17.2 
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D2 
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I 
==========~=~u.-

2006-09-20 11:00:41 Afst.=1.8 

19.0 

18.8. 
17.3 
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16 
~c 

• 
figuur 6. 1 Het temperatuurverloop van de oppervlakte van de BKA-plaat 
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7 Het op te stellen koelvermogen kan bij de toepassing van BKA tot maximaal 50% worden 
gereduceerd, bij een ventilatievoud van 2. Hierbij is de A TG-methode als 
comfortcriterium gebruikt. Aan het GTO-criterium wordt ruimschoots voldaan. De mate 
van reductie hangt af van de hoogte van de koellast en van de hoeveelheid te koelen 
ventilatielucht. Bij een glaspercentage van 30% en een interne warmtelast in 
kantoorruimten van 20 W/m2 go is 25 W/m2 bvo aan koelvermogen benodigd op 
gebouwniveau. 

8 Door het reduceren van het op te stellen koelvermogen behoeft minder in de 
koudeopwekinstallatie te worden geïnvesteerd. Naast de koudeopwekker met de 
bijbehorende distributievoorzieningen, kunnen ook de elektrotechnische voorzieningen 
kleiner worden gedimensioneerd. 

9 Bij de toepassing van BKA kan het tijdstip waarop het gebouw wordt gekoeld, worden 
verschoven. Hierdoor wordt buiten de piekuren elektriciteit gebruikt voor het koelproces. 
Daarnaast kan het elektrische aansluitvermogen lager worden. Dit leidt tot lagere 
vastrechtkosten. De onderhoudskosten worden lager en de koudeopwekinstallatie kan 
met een hoger totaalrendement gaan functioneren. Deze aspecten leveren een 
exploitatievoordeel op ten opzichte van afgiftesystemen die geen bufferende werking 
hebben. 

6.2 Aanbevelingen 

Er zijn twee aanbevelingen voor een vervolgonderzoek geformuleerd. 

De gepresenteerde ontwerprichtlijnen zijn geldig voor BKA in combinatie met 
mechanische ventilatie. Het afgiftesysteem BKA kan ook worden toegepast in combinatie 
met natuurlijke ventilatie. Het is nog onbekend of deze combinatie problemen gaat 
opleveren rond vochtvorming op het oppervlak van het BKA-systeem. Aanbevolen wordt 
hier nader onderzoek naar te verrichten. 

2 De reductie voor het op te stellen verwarmingsvermogen is nog niet bekend. Met name bij 
de toepassing van warmtepompen kan een reductie van het op te stellen vermogen 
financiële voordelen hebben. Nader onderzoek wordt aanbevolen. 
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Afkortingenlijst 

• ATC 

• BKA 

• bvo 

• CAV 

• FT 

• CBS 

• CKW 

• CTO 

• go 

• LBK 

• MT 

• PMV 

• PPD 

• PV-panelen 

• ST 

• TO 

• TT 

adaptieve temperatuur grenswaarden 
betonkernactivering 
bruto vloeroppervlak 
constant air volume 
flow transmitter 
gebouwbeheersysteem 
gekoeldwater 
gewogen temperatuuroverschrijding 
gebruiksoppervlak 
luchtbehandelingkast 
moister transmitter 
predicted mean vote 
percentage predicted dissatisfied 
fotovoltaïsche-panelen 
solar transmitter 
temperatuuroverschrijding 

temperatuur transmitter 

installatie- en energieadvies 

• TVVL 

• VAV 
Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen 
variabie air volume 

• WTW warmteterugwinning 
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Bijlage: Meetapparatuur en dataverwerking 

De beschrijving van de apparatuur is in zes delen onderverdeeld. 
1 Vermogensmetingen: 

a positie; 
b specificaties apparatuur. 

2 Meten van ruimtecondities: 
a positie; 
b specificaties apparatuur. 

3 lnfraroodopnamen. 
4 Klimatologische omstandigheden. 
5 Luchtbehandelingsysteem. 
6 Atrium . 

instal/a ti~· ~n ~n~rgf~advl~s 

Per onderdeel is weergegeven met welke apparatuur is gemeten en hoe de data is verkregen. 

1 a Positie apparatuur vermogensmetingen 
In tabel1.1 is het overzicht van de meetlocaties weergegeven. Bij de gekozen BKA-zones is 
voldoende ruimte aanwezig om meetapparatuur in te bouwen. Daarnaast worden bij deze 
zones alleen kantoorvertrekken van energie voorzien, wat bij de overige zones niet het geval 
is. Daar zijn namelijk vergader-, archief- of serverruimten aanwezig. 

bI ~ b la e 1.1 e emeten systemen met ocaties met oriëntatie 

Omschrijving Oriëntatie gevels Locatie meting Opmerking 
BKA groep D Noord-oost Eerste verdieping 

Zuid-oost 
Zuid-west 

BKA groep F Zuid Eerste verdieping -

West 

BKA groep G Noord Tweede verdieping -
West 

Klimaatpanelen Noord Tweede verdieping Dient als referentie 
Noord-oost 
Zuid-oost 

Gebouw Alle oriëntaties Begane grond Bij het TSA van de 
energieopslag 

De posities van de zones waarbij de vermogens worden gemeten, zijn in figuur 1.1 en in 
figuur 1.2 weergegeven . 
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figuur I. 1 Plattegrond eerste verdieping met te bemeten groepen en ruimte 
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figuur 1.2 Plattegrond tweede verdieping met te bemeten groepen en ruimten 
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Het principeschema van de gekoeldwaterinstallatie van het DWA-kantoor is in figuur 1.3 
weergegeven. Hierin zijn de bestaande meetvoorziening (bij het energieopslagsysteem) en de 
nieuw te realiseren voorzieningen aangegeven. 

energi ecpsl a;~
systeem 

figuur 1.3 Gekoeldwatersysteem Oe Thermo-Staete met de positie van de meetvoorzieningen 

Voor het inbouwen van de temperatuuropnemers worden de voorschriften uit 
ISSO-publicatie 31 [12] gebruikt. De voorschriften betreffen de positie en de richting van de 
opnemer ten opzichte van de flow-richting. De temperatuursensoren worden rechtstreeks in 
de vloeistof geplaatst (dus zonder dompelbuis). Daarnaast worden de voorschriften van de 
fabrikant voor het inbouwen van de flow-meters aangehouden. De aansluitingen van de 
flow-meter en de temperatuurmetingen zijn in figuur 1.4 gevisualiseerd. Hieruit wordt het 
koelvermogen berekend. 

flOW UÇ.hlli.l.g 

.., tlO:tl richting 

figuur 1.4 Aansluiting bij de afgiftesystemen voor capaciteitsmetingen 
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1 b Specificaties apparatuur vermogensmeting 
Vanwege de afstand tot aan het centrale PRO-NET-systeem is bij het energieopslagsysteem 
lokaal een PIB-W-warmtemeter geïnstalleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat 
meetonnauwkeurigheden ontstaan door (te) lange kabellengten voor de temperatuursensoren 
en de debietmeter. Met het centrale systeem wordt gecommuniceerd met behulp van het 
RS485-protocol. Er wordt bij dit systeem gebruik gemaakt van een bestaande debietmeter. 
Bij de afgiftegroepen worden de temperatuursensoren in de vloeistof geplaatst en worden 
debietmeters geplaatst. De specificaties van de toegepaste apparatuur voor de 
capaciteitsmetingen zijn hierna weergegeven. Voor de nauwkeurigheden is uitgegaan van de 
specificaties van de fabrikant. 

• Temperatuursensoren: Pt-100, type: klasse 1/10 DIN 8 (= ± 0,03 + 0,0005 x I Tl [KJ, 
metTin graden Celsius). 

• Debietmeter energieopslag: inductieve meter (Fiomag-ICM), DN65, minimale 
volumestroom energieopslagsysteem: 4 m3/h, nominale volumestroom 
energieopslagsysteem: 11 m3/h, nauwkeurigheid, zie figuur 1.5. 

• Debietmeters afgiftegroepen : ultrasoon, QN 1,5, nauwkeurigheid: zie figuur 1.6, nominale 
volumestroom afgiftegroepen: zie tabel 1.2. 

• Correctie volumestroom op basis van dichtheid medium, waarbij de dichtheid op basis 
van de temperatuur wordt vastgesteld; maximale fout ten gevolge van (tweede orde) 
benadering van dichtheid en soortelijke warmte: 0,4% van het gemeten vermogen. 

• Rekeneenheid (verwerken signalen): nauwkeurigheid van het gemeten vermogen : 0,2%. 
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figuur 1.5 De nauwkeurigheid van de debietmeter van energieopslag als functie van de watersnelheid 
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MEASURING ACCLIRACV TO EN 1434 CLASS 2 
--- Tolerances toEN 1434 class 2 

Typical measuring accuracy of SHARKY 
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Flow rate fm:'/h] 
figuur 1.6 Oe nauwkeurigheid van de debietmeters van de afgiftegroepen als functie van de volumestroom 

b/12 N . I ta e omma e vo urnestromen arg1 egroepen 

Zone Volumestroom [1/h] 
BKA groep D 1.440 

BKA groep F 1.465 
BKA groep C 1.454 
Klimaatpanelen 1.314 

2a Posities temperatuurmetingen ruimte 
Op twee plaatsen worden simultaan de operatieve temperaturen gemeten. De posities waar 
de metingen worden uitgevoerd zijn in figuur 1.1 en figuur 1.2 met een cijfer aangegeven. Het 
cijfer komt overeen met de volgorde van de metingen. Er wordt gedurende de meetperiode in 
twee vertrekken waarin klimaatpanelen zijn geïnstalleerd, gemeten. De ruimten met 
klimaatpanelen, nummer 2-02 tot en met 2-05, zijn op de tweede verdieping gesitueerd. 
Daarnaast wordt in twee vertrekken met BKA als afgiftesysteem gemeten. Naast deze 
metingen wordt in de ruimte met BKA waar de operatieve temperatuur wordt gemeten, ook 
de oppervlaktetemperatuur gemeten. Deze wordt op vier plaatsen gemeten, om een zo goed 
mogelijk beeld van een mogelijke spreiding van de temperatuur rond een ingestorte buis te 
krijgen. 
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2b Specificaties apparatuur ruimte- en oppervlaktetemperatuurmetingen 
De specificaties van de apparatuur zijn in het hierna volgende overzicht weergegeven. 
• Luchttemperatuursensoren (nummer 0636.9742.1 en nummer 0636.9742.2): 

nauwkeurigheid ± 0,6K (bij temperatuur< 50°C); laatste kalibratie november 2005, bij 
7°C-0,1K, bij 24°C0,1Ken bij 70°C0,3Kafwijking(nummer0636.9742.1) en 
november 2005, bij 7°C OK bij 24°C 0,2K en bij 70°C 0,1 Kafwijking (nummer 
0636.9742.2). 

• Stralingstemperatuursensoren (nummer 0554.0670.1 en nummer 0554.0670.2): zwarte 
bol; diameter 150 mm; nauwkeurigheid ± 0,4K (bij temperatuur < 50°C); laatste 
kalibratie november 2005, bij 7°C O,OK, bij 24°C 0,1 Ken bij 70°C 0,5K afwijking 
(nummer 0554.0670.1) en juni 2006 bij 7°C 0,1 K, bij 20°C O,OK en bij 70°C O,OK 
afwijking (nummer 0544.0670.2). 

• Mobiele datalogger 454: zwarte bol: + /- 0,1 K bij meetbereik van -49,9 tot +99,9°C; 
luchttemperatuur: +/- 0,4K bij meetbereik van -150 tot+ 150°C. 

• Mobiele datalogger 445: +/- 0,2K bij meetbereik van -25 tot +74,9°C. 

3 Infraroodopnamen 
In de kantoorvertrekken worden infraroodopnamen van de oppervlakten van de plafonds 
gemaakt. Hiermee kan het temperatuurverloop over een plaat worden vastgelegd. Ook kan 
worden gecontroleerd of alle platen in een zone functioneren . Tenslotte kan worden bekeken 
wat de temperaturen zijn bij de plaatsen waar de oppervlaktetemperaturen zijn gemeten. 
Deze kunnen worden vergeleken met de temperaturen van de rest van het plafondoppervlak. 
Er is gebuikt gemaakt van een ThermaCam 565 HS camera van het fabricaat Flir. Het hierna 
volgende stappenplan is bij de infraroodopnamen gebruikt. 
1 Dag van te voren koelkleppen groep D en groep C dichtgezet, zodat 's nachts het beton 

niet wordt afgekoeld. 
Groep D 
2 Beginsituatie van ruimte 1-07 en 1-08 vastleggen. 
3 Koelkleppen groep D opensturen. 
4 Ruimte 1-07 afkoeling beton vastleggen (op de plaats waar oppervlaktetemperaturen zijn 

gemeten) om de tien minuten vanaf het begintijdstip. 
5 Ruimte 1-08 en overige ruimten groep D eindsituatie vastleggen. 
6 Koelkleppen groep Dop automatisch zetten. 
Groep G 
7 Beginsituatie van ruimte 2-10 en 2-01 vastleggen. 
8 Koelkleppen groep C opensturen. 
9 Ruimte 2-10 afkoeling beton vastleggen (op plaats waar oppervlaktetemperaturen zijn 

gemeten) om de tien minuten vanaf het begintijdstip. 
10 Ruimte 2-01 en 2-11 eindsituatie vastleggen, met name controle op meelopen alle platen. 
11 Koelkleppen groep C op automatisch zetten. 
12 Opnamen van de vloertemperatuur. 
Groep E 
13 Beginsituatie van ruimte 1-04 vastleggen. 
14 Koelkleppen groep E open sturen. 
15 Ruimte 1-04 eindsituatie vastleggen, met name controle op meelopen alle platen. 
16 Koelkleppen groep E op automatisch zetten. 
KI i maatpanelen 
17 Ruimte 2-02 koelsituatie vastleggen. 
18 Ruimte 2-04 koelsituatie vastleggen. 
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4 Klimatologische omstandigheden 
Voor het meten van enkele klimatologische omstandigheden is gekozen voor metingen ter 
plaatse en niet voor het inkopen van gegevens van een weerstation van bijvoorbeeld het 
KNMI. Dit is gedaan omdat met name de zonnestralen ter plaatse de meeste invloed hebben 
op het thermische gedrag van het gebouw en deze lokaal kunnen afwijken ten opzichte van 
een standaard meetstation (door bijvoorbeeld de invloed van bewolking). Het simulatiemodel 
heeft naast de totale zoninstraling op een horizontaal vlak ook de diffuse instraling op een 
horizontaal vlak nodig (ld). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de correlaties van Reindl's 
[18]. Aan de hand van de buitentemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de 
zoninstraling op een horizontaal vlak wordt de diffuse straling op een horizontaal vlak 
berekend. Deze drie parameters worden gemeten. 

De meetapparatuur voor het vastleggen van de buitencondities wordt ook op het 
PRO-NET-systeem aangesloten. Voor de nauwkeurigheden is uitgegaan van de specificaties 
van de fabrikant. De specificaties van de apparatuur zijn als volgt. 
• Buitentemperatuursensor: fabrikaat Rotronic, type MP400A; +/- 0,3K. 
• Relatieveluchtvochtigheidssensor: fabrikaat Rotronic, type MP400A; +/- 1,5% bij 10-95% 

en +/- 2,5% bij > 10, < 95%. 
• Pyranometer: meetbereik: 0- 2000 W/m 2 ; spectrale range: 305 - 2800 nm; 

temperatuurafhankelijkheid: <0, 1o/otC; nauwkeurigheid volgens ISO-classificatie: 
klasse 2. 

5 Luchtbehandelingsysteem 
Om het koelvermogen dat de luchtbehandelingkast (LBK) vraagt, te kunnen berekenen, wordt 
de temperatuur en de luchtvochtigheid direct na de koelbatterij gemeten. Met behulp van 
deze meetwaarden, de luchthoeveelheid en de buitencondities kan de capaciteit van de 
koelbatterij van de LBK worden berekend. Daarnaast wordt de luchtinblaastemperatuur in de 
ruimten aan de hand van deze sensoren berekend. 

6 Atrium 
Het is voor validatie van het model ook van belang dat de temperatuur in het atrium bekend 
is. Deze ruimte staat namelijk via diverse wanden en (openstaande) deuren in contact met de 
kantoorruimten. De temperatuur wordt op twee hoogten gemeten. Het gemiddelde van deze 
twee waarden wordt geregistreerd. 
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11 Bijlage: Projectinformatie 

Groep G, betonkernactivering 
De zone die wordt voorzien van koude vanuit groep C, bestaat uit drie kantoorruimten die op 
de tweede verdieping zijn gesitueerd. Het betreft ruimte 2-01, 2-10 en 2-11 (zie figuur 1.2 uit 
bijlage 1) . Daarnaast is onder een klein gedeelte van het beton, in de gang- en toiletruimten, 
een verlaagd plafond aangebracht. 

Geometrie 

• Wand noord: 36,0 m2 buitengevel, waarvan 11,3 m2 glas. 
• Wand west: 30,9 m2 buitengevel, waarvan 2,4 m2 glas. 
• Binnenwand : 30,9 m2, grenzend aan ruimte met klimaatpanelen (22°C). 
• Binnenwand: 31,25 m2 , grenzend aan gangzone (Tatrium). 
• Binnenwand: 61,8 m2, voor interne massa. 
• Deuren: 4,74 m2, grenzend aan gangzone. 
• Vloer: 123,6 m2, grenzend aan onderliggende vertrek met bka en gelijke 

ruimtetemperatuur. 
• Plafond: wing-vloer, vijf platen van 10,3 x 2,4 m, afmetingen volgens figuur 4.16, 

temperatuur bovenzijde is 20°C. 
• Verlaagd plafond: 41,4 m2 , onder wi ng-vloer geplaatst. 

Materiaaleigenschappen (van binnen naar buiten; dikte [m];rho lkg/m3]; capaciteit [k}/kg.Kl; 
geleidbaarheid [k}/h.m.K]) [2) 

• Buitengevel: 
- alpha convectie 11 [kJ/h.m 2 .K]; 

kalkzandsteen 0, 150; 1400; 0,84; 2,52; 
- glaswol 0, 160; 50; 0,84; 0, 144; 

lucht 0,01 0; weerstand: 0,036 [h.m 2 .K/kJ]; 
- steen 0,01 0; 1700; 0,84; 2, 16; 
- alpha convectie 64 [kJ/h.m 2 .K]. 

• Binnenwand: 
- alpha convectie 11 [kJ/h.m 2 .K]; 

gips 0,015; 1200; 1; 0,756; 
isolatie 0,050; 40; 0,8; 0, 144; 

- gips 0,015; 1200; 1; 0,756; 
- alpha convectie 11 [kJ/h .m2 .K] . 

• Vloer: 
bedekking 0,005; 800; 1; 0,252; 

- afwerklaag 0,030; 2000; 1; 5; 
- geen energie uitwisseling met andere ruimten. 

• Plafond, wing-vloer (voor afmetingen zie figuur 4.16) : 
- alpha wordt per tijdstap uitgerekend; 

beton-; 2500; 0,84; 6,84; 
buis -; 960; 2,1; 0,666 (inclusief contact met beton) [9]; 

- water-; 1 000; 4,2; 2, 16; 
lucht-; 1,2; 1,01 ; 0,094; 

- spaanplaat-; 7 50; 1 ,88; 0, 72; 
- anhydriet-; 2050; 0,84; 5,76 [20]; 
- alpha wordt per tijdstap uitgerekend. 

8640rt302bs 69 



Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

installati•- en energieadvles 

• Verlaagd plafond : 
alpha convectie 11 (kJ/h.m2.K]; 
plaat 0,015; 288,3; 1 ,34; 0,206; 
luchtlaag, weerstand 0,047 [h.m2.K/kJ]; 

- contact met wing-vloer. 
• Glas: 

alpha convectie 11 [kJ/h.m2.Kl; 
dubbelglas, U-waarde: 1,06 [W/ m2.K], LTA = 0,6; ZTA = 0,3; 
alpha convectie 64 (kJ/h.m2.K] . 

• Open deur: 
alpha convectie 540 [kJ/h.m2.K] als LBK uit staat; daarbuiten 0,01 [kJ/h.m2.K]; 
weerstand 0,001 [h. m2.K/kJI; 
alpha convectie 540 (kJ/h.m2.K) als LBK uit staat; daarbuiten 0,01 [kJ/h.m2.K) . 

Interne warmtebelasting (gemiddeld) 

• Vier personen vanaf 07.30 tot 17.00 uur. 
• Warmtebelasting personen: ISO 7730, nummer 2, Seated, very light writing. 
• Vier computers, 80 Watt vanaf 07.30 tot 17.00 uur. 
• 5 W/m2 vloeroppervlak verlichting, 30o/o convectief. 

Zonecondities en startwaarden 

• Capaciteit in zone 11.000 kJ/K. 
• Volume zone 371 m3. 
• Ventilatievoud 1,1644 vanaf 07.00 tot 18.00 uur. 
• Temperatuur ventilatielucht= gemeten temperatuur na koelbatterij + 2K. 
• Infiltratie 34 x 1 o-s m3/(s.m2 geveloppervlak) . 

• Verwarming: via wing-vloer. 
• Koeling: via wing-vloer. 
• Simulatiestarttijd 4.752 uur. 
• Simulatieduur 840 uur. 
• Starttemperatuur ruimte 22°C. 

Groep D, ruimte 1-07, betonkernactivering 
De hierna volgende gegevens zijn gebruikt voor het simuleren van ruimte 1-07 van groep D. 

Geometrie 

• Wand zuidoost: 15,0 m2 buitengevel, waarvan 4,34 m2 glas. 
• Binnenwand : 15,0 m2, grenzend aan ruimte met gelijke temperatuur. 
• Binnenwand : 13,4 m2, grenzend aan gangzone (Tatrium). 
• Binnenwand: 15,0 m2, grenzend ruimte van 23°C. 
• Deur: 1,58 m2, grenzend aan gangzone. 
• Vloer: 25,0 m2, grenzend aan onderliggende vertrek met BKA en gelijke 

ruimtetemperatuur. 
• Plafond : wing-vloer, 1 plaat van 10,42 x 2,4 m, afmetingen volgens figuur 4.1 6, 

temperatuur bovenzijde is 20°C. 
• Verlaagd plafond: 2,0 m2, onder wing-vloer geplaatst. 

Materiaaleigenschappen 
Celijk aan groep C. 
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Interne warmtebelasting (gemiddeld) 
• Twee personen vanaf 08.00 tot 17.30 uur. 

• Warmtebelasting personen: ISO 7730, nummer 2, Seated, very light writing. 

• Twee computers, 80 Watt vanaf 08.00 tot 17.30 uur. 

• 10 W/m 2 vloeroppervlak verlichting, 30% convectief. 

Zonecondities en startwaarden 
• Capaciteit in zone 3.667 kj/K. 

• Volume zone 75 mJ. 

• Ventilatievoud 1,92 vanaf 07.00 tot 18.00 uur. 

• Temperatuur ventilatielucht= gemeten temperatuur na koelbatterij + 2K. 

• Infiltratie 34x1 0 5 m3/(s.m 2 geveloppervlak). 

• Verwarming: via wing-vloer. 

• Koeling: via wing-vloer. 

• Simulatiestarttijd 5.592 uur. 

• Simulatieduur 631 uur. 

• Starttemperatuur ruimte 22°C. 

Standaard kantoorgebouw met BKA 
Voor het opzetten van het standaard kantoorgebouw is gebruik gemaakt van de standaard 
afmetingen van 1,8 x 1,8 meter. In figuur 11.7 is de opbouw van een verdieping weergegeven. 
De eenheid van de afmetingen die tussen de stramienen zijn getekend, is in meters. 

I I I I I ·-··-·-·-·-·- --·-·- -·-·· ·- ·- ·-·-• I I I I . . . 
I I I I 

~:;:[_ ·-·- · ~·- · - · *~r~~e!~r~~~t~.: . : l,:.pY " 
8

:9·~~::
9 

I I I r.. I I f 

5,4 ~ ~ ~ K~ ~ ~ i~ K = kantoorruimten 
I I I I I I t-0 , 

· - - -~- · - · -·i..·-·---~· -·-·-·!-·-·- · j·- · --- i - - · - · ~ -t _ V= vergaderruimten 
: 3,6 : : ' : ' : T = techniekruimte 

figuur 11.7 Standaard kantooiVertrek (afmetingen in {mf) 

De hierna volgende verdeling van de vloeroppervlakken is gehanteerd [11]. 

• Kantoorruimten (nuttig oppervlak) 50% van het bvo. 

• Vergaderruimten (nuttig oppervlak) 15% van het bvo 

• Verkeersruimte (verlaagd plafond) 20% van het bvo. 

• Constructie 1 2% van het bvo. 

• Techniek 3% van het bvo. 
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Materiaaleigenschappen (van binnen naar buiten; dikte [m];rho [kg/m3]; capaciteit [k)/kg.KJ; 
geleidbaarheid [k)/h.m.K]) [2] 

• Buitengevel (Re = 3,0 [m2.K/W]): 

- alpha convectie 11 [kJ/h.m2.K]; 
kalkzandsteen 0,150; 1400; 0,84; 2,52 isolatie 0,1 00; 50; 0,84; 0,144; 
lucht 0,01 0; weerstand : 0,036 [h.m2.K/kJl; 

- steen 0,1 00; 1700; 0,84; 2,16; 
- alpha convectie 64 [kJ/h.m2.K]. 

• Binnenwand: 
- alpha convectie 11 [kJ/h.m2.K]; 
- gips 0,015; 1200; 1; 0,7 56; 

isolatie 0,050; 50; 0,8; 0,144; 
- gips 0,015; 1200; 1; 0,756; 
- alpha convectie 11 [kJ/h.m2.K]. 

• Vloer: 
bedekking 0,005; 300; 1,47; 0,288; 

- afwerklaag 0,030; 2050; 0,84; 5,76; 
- geen energie-uitwisseling met andere ruimten. 

• Plafond: 
- alpha wordt per tijdstap uitgerekend; 

beton -; 2500; 0,84; 6,84; 
buis-; 960; 2,1; 0,666 (inclusief contact met beton); 

- water-; 1 000; 4,2; 2,16; 
lucht-; 1,2; 1,01; 0,094; 

- spaanplaat-; 7 50; 1,88; 0,72; 
- anhydriet-; 2050; 0,84; 5,76; 
- alpha wordt per tijdstap uitgerekend. 

• Glas: 
- alpha 11 [kJ/h.m2.K]; 
- dubbel glas 6/16/6 mm, Argon, U-waarde: 1,29 [W/m2.K], LTA = 0,66; ZTA = 0,333; 
- alpha 64 [kJ/h.m2.K] . 

Interne warmtebelasting 

• Wordt gevarieerd, zie de ontwerpkaart voor de hoogte van de warmtebelasting. 
• Patroon vergaderzalen: maandag/woensdag/vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 

tot 17.00 uur. 
• Patroon kantoorruimten: werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 

Zonecondities, schakelwaarden en startwaarden 

• Capaciteit in kantoorvertrekken 65 kJ/K.m2 bvo. 
• Capaciteit in vergaderruimten 15 kJ/ K.m2 bvo. 
• Maximaal ventilatievoud 2,0 vanaf 7.00 tot 18.00 uur, bij hoge interne warmtebelasting 

en glaspercentage wordt ventilatievoud verhoogt naar 4,0. 
• Regeling ventilatielucht: onder 20°C ruimtetemperatuur, n = 1; boven 22°C, n = 2; 

daartussen lineair interpoleren. 
• Temperatuur ventilatielucht uit rooster 18°C. 
• Infiltratie 34 x 10-5 m3/(s.m2 geveloppervlak). 
• Verwarming: via wing-vloer. 
• Watertoevoertemperatuur: 30°C. 
• Koeling: via wing-vloer. 
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• Laagst mogelijke watertoevoertemperatuur: 15°C (waarde is afhankelijk van de 
beschikbare capaciteit) . 

• Simulatiestartdatum: 24 april1995. 
• lnslingertijd: één week. 
• Simulatie-einddatum 30 september 1995. 
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lil Bijlage: Monitoringfracties 

De monitoringfractie is de verhouding van het aantal uren dat er bruikbare data is, ten opzichte van het totaal aantal uren in de beoogde periode. De 
monitoringfracties van dit project zijn voor verschillende onderdelen per dag berekend. 

M anitori ngfracties 
week 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum 

15-7-2006 16-7-2006 17-7-2006 18-7-2006 19-7-2006 20-7-2006 21-7-2006 22-7-2006 23-7-2006 24-7-2006 25-7-2006 26-7-2006 27-7-2006 28-7-2006 29-7-200€ 

groep D 0% 0°/o Oo/o 0°/o 0% 0°/o QO/o 0% QO/o 0% Oo/o 0% 0°/o 0°/o oo;. 

groep F QO/o 0°/o 0% 0% 0% 0% QO/o 0% 0°/o 0% 0°/o 0% 0% 0% 0"/. 

groep G QO/o 0°/o 54% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

klim a 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

eo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

buiten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

LBK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10o•;. 

445 datalogger QOJo Û0/o 33% 100% 100% 100% 100% 92% 0°/o 63% 100% 100% 100% 100% 100"/. 

454 datalogger 0% 0°/o 0% 38% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/. 

koeling 71% 50% 29% 67% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/. 

gem. Tbuiten 18,E 22,9 24,6 25,1 26,8 25,5 25,0 23,1 23,0 23.3 24,7 25,7 24,3 23,6 22,0 

Qem. Qzon 342 337 333 327 321 250 315 171 2.33 306 275 277 139 248 232 

week 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 
datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum 

30-7-2006 31-7-2006 1·8·2006 2·8-2006 3-8-2006 4·8·2006 5-8-2006 6-8-2006 7·8·2006 8-8-2006 9-8-2006 10-8-2006 11 -8-2006 12-8-2006 

groep D 0°/o 0% 0% 0% 0% 0% 0°/o 0% 0% 0% 0% QO/o 0°/o 0°/o 
groep F 0% 0% 0% 0°/o 0% 0% 0% 0% 0% 0°/o 0°/o 0% 0°/o o•;. 

groep G 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

klim a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1oo•;. 

eo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/. 

buiten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10o•;. 

LBK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/. 

445 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/. 

454 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10o•;. 

koeling 100% 100% 100% 100% 96% 96% 96% 100% 58% 46°/o 92% 71% 67% 96% 

gem. Tbuiten 20,9 19 ,6 18,2 15,7 16,2 18,4 19,9 19,6 18,6 17,0 16,2 14,1 13,5 14,0 

gem. Qzon 135 191 143 117 111 141 261 306 192 134 105 122 94 128 
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vervolg week 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 
datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum daturr 

13-8-2006 14-8-2006 15-8-2006 16-8-2006 17-8-2006 18-8-2006 19-8-2006 20-8-2006 21-8-2006 22-8-2006 23-8-2006 24-8-2006 25-8-2006 26-8-200€ 

groep D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 

groep F 0% 0% 0% 0% 0% 29% 100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

groep G 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

klima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

eo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

buiten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

LBK 100"/o 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

445 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

454 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

koeling 100% 71% 42% 63% 100% 92% 100% 96% 71% 29% 54% 96% 100% 100% 

gem. Tbu~en 15,9 15,8 16,8 18,2 18,6 19,1 19,0 16,8 16,6 15,9 17,5 16,9 16,0 15, 

gem. Ozon 243 83 118 227 151 158 204 101 137 162 176 97 89 81! 

week 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 
datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum 

27-8-2006 28-8-2006 29-8-2006 30-8-2006 31-8-2006 1-9-2006 2-9-2006 3-9-2006 4-9-2006 5-9-2006 6-9-2006 7-9-2006 8-9-2006 9-9-200€ 

groep D 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

groep F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100c'lo 100% 100% 100% 100% 

groep G 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

klima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100°/o 100% 100% 100"/o 100% 100% 

eo 100% 100% 100% 100% 100% 100"k 100% 100% 100% 100% 100% 100"k 100% 100% 

buiten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

LBK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

445 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 67% 100% 100% 

454 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100'% 100% 100% 

koeling 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 100% 96% 96% 100% 96% 

gem. Tbuiten 16,4 14,9 14,0 14,3 15,6 18,1 17,3 19,0 17,8 18,6 21,3 17,4 15,3 14,€ 

gem. Ozon 159 130 180 126 59 117 84 63 172 99 204 155 196 224 

week 37 37 37 37 37 37 37 38 38 
datum datum datum datum datum datum 

d;= 

datum datum 

1o-9-2006 11-9-2006 12-9-2006 13-9-2006 14-9-2006 15-9·2006 16·9;2 17-9-2006 18-9-2006 

groep D 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

groep F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

groep G 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

klima 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

eo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

buiten 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

LBK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

445 datalogger 100% 100% 100% 100% 1 00"/o 100% 100% 100% 33% 

454 datalogger 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

koeling 63% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 

gem. Tbu~en 17,5 20,2 22,0 22,2 22,0 21 ,1 20,7 17,6 16,0 

gem. Ozon 214 195 195 179 148 184 163 51 0 
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IV Bijlage: Oppervlaktetemperatuuranalyses 

In deze bijlage zijn gegevens van detailanalyses van de oppervlaktetemperatuur van de 
(betonnen) plafonds weergegeven. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op het functioneren 
van de betonkernactiveringsplaten, het legpatroon en het verloop van de 
oppervlaktetemperatuur. 

Actieve platen bij groep G 
Bij BKA-groep G blijkt in ruimte 2-01 een BKA-module niet actief te zijn (zie bijlage I, 
figuur 1.2 voor de situering van deze ruimte op de tweede verdieping in het pand). Dit is in 
figuur IV.S te zien. 

figuur IV.B Opname van plafond met actieve en niet-actieve plaat 

De foto is van het plafondoppervlak (onder een schuine hoek) genomen. Aan de rechterzijde 
is de helft te zien van een actieve BKA-module. De ander helft bevindt zich in de ruimte 
ernaast (nummer 2-11 ). Aan de linkerzijde van de foto is de BKA-module te zien die niet 
meewerkt. Dit heeft tot gevolg dat tijdens het koelproces de temperatuur in ruimte 2-01 
vanwege het geringe actieve oppervlak veellangzamer daalt dan in de andere ruimten van 
zone G. 

Legpatroon 
Door het legpatroon van de slangen dat bij het bemeten gebouw is gebruikt, wordt geen 
gelijkmatige temperatuurverdeling aan de oppervlakte verkregen. In figuur IV.9 is te zien hoe 
het patroon is. 
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figuur IV.9 Legpatroon van de slangen in de wing-vloer 

Aan de rechterzijde is met een pijl de plaats aangegeven waar de slangen uit het beton 
komen. De structuur is opgebouwd uit twee zogenaamde 'slakkenhuizen' . Eerst gaat het water 
door het ene 'slakkenhuis' en dan door het andere. Het effect van dit legpatroon is goed in 
figuur IV.1 0 te zien. Deze foto is onder een schuine hoek genomen. 

2006-09-20 11 :15:41 Afst.=5.7 

figuur IV.10 Invloed legpatroon op oppervlaktetemperaturen 

Er zijn drie platen in figuur IV.1 0 op de foto van het plafond te zien. Het koudste deel van de 
BKA-module ligt voor het overgrote deel in de achterliggende ruimte. Het verschil in 
oppervlaktetemperatuur tussen de twee helften van een plaat kan zo'n 1 K bedragen. 

Locale variatie oppervlaktetemperatuur 
Met behulp van de infrarode opnamen is ook onderzocht wat de variatie is van de 
oppervlaktetemperatuur over de breedte van een plaat. Tijdens het koelproces zijn de 
opnamen gemaakt die in figuur IV.11 en figuur IV.12 zijn weergegeven. 
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2006-09-20 11:00:41 !Afst.=1 .8 
figuur IV.11 Variatie oppervlaktetemperatuur in het midden van het 'slakkenhuis ' 

2006-09-20 10:5S:OS!Afst.=1.8 

figuur /V.12 Variatie oppervlaktetemperatuur aan de kopse zijde van de plaat 

Het plafond is recht van onderen gefotografeerd op een afstand van 1,8 m. De breedte van de 
foto's komt overeen met de breedte van 1 plaat. In figuur IV.11 is dit te zien aan de hand van 
de verticale rode strepen uiterst links en rechts, wat de randen van de plaat zijn. 

In figuur IV.11 is te zien dat het slangenpatroon in het middengebied van de plaat niet 
overeenkomt met het ontwerpuitgangspunt (figuur IV.9). Er is geen lus in het midden gelegd, 
maar de slang loopt diagonaal. Hierdoor is de temperatuur van de plaat niet alleen aan de 
randen hoger, maar ook in het midden. Dit is af te lezen in het rechthoekige kader in het 
midden van figuur IV.11. De lijn in dit kader geeft het horizontale temperatuurverloop weer. 
De temperatuur over de breedte varieert van 17,2 tot 18,8°C. Ook in figuur IV.12 is het effect 
van de ontbrekende lus goed te zien. De temperatuur in het middengebied van de plaat is 
even hoog als aan de randen van de plaat. In figuur IV.12 is linksboven een gebied zichtbaar 
dat niet actief is gemaakt. Een opname van zo'n gebied in zijn geheellaat figuur IV.13 zien. 
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Deze gebieden zijn zonder slangen uitgevoerd, om constructietechnische redenen. Ze worden 
gebruikt voor het aan elkaar koppelen van de platen. 

Naast deze koppelstukken zijn ook nog ruimten aangebracht voor het kunnen realiseren van 
doorvoeren. In figuur IV.14 zijn vier doorvoeren in het midden van de foto zichtbaar. Ze 
worden in gangzones gebruikt voor het doorvoeren van leidingen voor de energietoevoer voor 
het beton en voor de ventilatielucht. 

figuur IV.14 De slangen zijn om (toekomstige) sparingen heen gelegd 

Uit de uiteenzetting hiervoor blijkt dus dat niet het gehele plaatoppervlak met een egale 
temperatuur mee zal doen in het koelproces. Hier moet dus rekening mee worden gehouden 
als gesimuleerde gegevens worden vergeleken met gemeten gegevens. De 'passieve' delen die 
dicht bij de slangen zijn gesitueerd, zullen na verloop van tijd wel iets kouder worden, 
waardoor zij ook een bijdrage in het koelproces kunnen gaan leveren. 
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V Bijlage: Resultaten gevoeligheidsanalyses 

In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van de gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd 
voor groep C en groep D. Een samenvatting van de resultaten is in paragraaf 4.2.2 
weergegeven. 

Groep G 
Hierna is een toelichting gegeven en zijn conclusies getrokken voor de parameters uit 
tabel 4.4. De nummers verwijzen naar de nummers die in deze tabel zijn gebruikt. 

ad. 1 Met het simulatiepakket is het niet mogelijk aan de bovenzijde een dakconstructie te 
plaatsen. Omdat bij DWA een isolatiepakket van ruim 40 cm is geplaatst, zal de invloed 
van de buitencondities gering zijn. 
Conclusie: de temperatuurverhoging heeft geen significante invloed op het 
koelvermogen en de operatieve ruimtetemperatuur. 

ad. 2 De gemiddelde warmtecapaciteit van de ruimte wordt bepaald door de hoeveelheid 
meubilair dat aanwezig is. Deze waarde is moeilijk vast te stellen . De uitgangssituatie is 
met een handmatige berekening tot stand gekomen. 
Conclusie: een verlaging van de capaciteit heeft geen significante invloed op het 
koelvermogen en de operatieve ruimtetemperatuur. 

ad. 3 De warmte-uitwisseling tussen de gang en de kantoorruimte vindt plaats door 
luchtuitwisseling via een openstaande deur. In TRNSYS wordt dit gemodelleerd met een 
effectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt: P = a • LH• A. Dit kan worden omgezet naar 
een luchtdebiet: P = Qv • p • c • LH. Deze warmte-uitwisseling vindt alleen plaats als 
de luchtbehandelingkast uit staat. 
Conclusie: deze parameter heeft een significante invloed op zowel het koelvermogen 
als de operatieve ruimtetemperatuur. Met een maximale luchtsnelheid van 0,05 m/s is 
de warmteoverdrachtscoëfficiënt 540 kJ /h.m 2 .K. Het verloop van het 
luchtstromingspatroon is in figuur V.15 gevisualiseerd. 

figuur V. 15 Warmie-uilw isseling lussen de kantoorruimie en de gang 
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De warme lucht die de ruimte ingaat (bovenzijde) zal ook de ruimte weer moeten verlaten. 
Deze luchtstroom is in de onderste helft van de deuropening gevisualiseerd. Er is dus zowel 
sprake van een heengaande als een teruggaande warmtestroom. 

ad. 4 De wing-vloeren lopen door tot boven de gangzones. Hier is een verlaagd plafond 
aanwezig. 
Conclusie : deze parameter heeft een significante invloed op het koelvermogen en in 
enkele situaties ook op de operatieve ruimtetemperatuur. Het uitgangspunt bij een 
vervolgonderzoek is daarom de aanwezigheid van een verlaag plafond. 

ad. 5 Het materiaal van de buis heeft een lambda van 0,33 W/m .K. Hierbij wordt ervan uit 
gegaan dat de buis overal in contact staat met het beton. 
Conclusie: deze parameter heeft een significante invloed op zowel het koelvermogen 
als de operatieve ruimtetemperatuur. Omdat wordt verwacht dat de buis niet overal in 
contact zal staan met het beton, zijn voor deze parameter aanvullende berekeningen 
gemaakt. Vanwege de geometrie waarmee de betonkernactiveringsmodule wordt 
doorgerekend (figuur 4.16), wordt voor de lambda van de buis een gecombineerde 
lambda berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de theorie die Hellström [8] heeft 
uiteengezet. Er zijn twee situaties uitgerekend . Een met volledig een luchtlaagje erom 
heen en een met een laagje beton erom heen. 

Buis met luchtlaag 
Met behulp van formule [1] is de weerstand van de buis berekend. 

1 [ r J Rb., is = ln u<rw. 

2 Jr À buis 'in w. 

[1] 

Als uitgangspunten is gehanteerd dat er een luchtopening van 0,5 mm tussen de buis en het 
beton aanwezig is. Met behulp van formule [2] is hiervoor de weerstand berekend. 

R = 1 l [ r,.;tw + o rJ [2] 
l"chr 2 À n 

7r l"clrt r,titw_ 

De sommatie van beide weerstanden geeft de situatie weer waarbij in zijn geheel een 
luchtlaagje om de buis aanwezig is. 

Buis met betonlaag 
De weerstand van de buis kan in dit geval ook met formule [1] worden berekend. Voor het 
berekenen van de weerstand van het beton kan formule [3] worden gebruikt. 

1 [ ruirw + 0 r J 
R beron = ln [3] 

2 Jr Àberon ruitw 

De sommatie van beide uitkomsten geeft hier de situatie weer waarbij in zijn geheel een 
laagje beton om de buis aanwezig is. 
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Buis met gedeeltelijke luchtlaag 
Als uitgangspunten is gehanteerd dat 25o/o van het buisoppervlak niet rechtstreeks in contact 
staat met het beton. De vervangingsweerstand wordt berekend door 75o/o te nemen van de 
weerstand buis-beton plus 25o/o van de weerstand buis-lucht. Dit verondersteld dat de 
luchtgevulde openingen in het beton uniform over de omtrek verdeelt zijn. 

ör 

figuur V.16 Buis omsloten door beton en lucht 

In TRNSYS wordt gewerkt met een rechthoekige geometrie . De gecombineerde 
warmtegeleidingscoëfficiënt is daarom als volgt berekend . 

d buiswand [4] 

(Rbu is- beton · 0,75 + Rbuis-lucht · 0,25) 4 · hoogtebuiswand 

Hieruit volgt een lambda van 0,185. Dit is als uitgangspunt voor een vervolgonderzoek 
gehanteerd. 

ad. 6 In de zomerperiode wordt op 22°C geregeld in de ruimten met klimaatpanelen (24 uur 
per dag) . De overige wanden staan in contact met de luchttemperatuur in het atrium. 
Conclusie: als de buitentemperatuur onder de 16°C daalt, dan begint deze parameter 
iets invloed te krijgen. Omdat de situatie met energie-uitwisseling het beste 
overeenkomt met de praktijk, wordt dit als uitgangspunt bij verder onderzoek 
gehanteerd. 

ad. 7 In het verleden is de infiltratie van het gebouw onderzocht met behulp van 
infraroodopnamen [3]. Er zijn geen kwantitatieve gegevens bekend. Voor de simulaties 
is uitgegaan van qv,1 Okar dm 3/ (s.m 2 . gebruiksoppervlak) kleiner dan 0,20 [1 0). Deze 
waarde wordt gehanteerd voor gebouwen met een goede kierdichtheid . 
Conclusie : afhankelijk van de klimatologische omstandigheden heeft deze parameter 
een significante invloed op de operatieve ruimtetemperatuur. In het vervolgonderzoek 
is daarom uitgegaan van infiltratie. 

ad. 8 De personele bezettingsgraad is aan variatie onderhevig. 
Conclusie : deze parameter heeft een significante invloed op de operatieve 
ruimtetemperatuur en in enkele situaties ook op het koelvermogen. Als uitgangspunt is 
een gemiddelde waarde van 4 gehanteerd . 
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Groep 0 
Hierna is een toelichting gegeven en zijn conclusies getrokken voor de parameters uit 
tabel 4.5. De nummers verwijzen naar de nummers die in deze tabel zijn gebruikt. 

ad. 1 De lamellen die voor de ramen hangen, kunnen met de hand worden versteld . 
Conclusie : het opendraaien van de lamellen heeft geen significante invloed op het 
koelvermogen en de operatieve ruimtetemperatuur, omdat deze vanwege de 
zonbelasting altijd naar beneden zijn gelaten, wordt hiervan uitgegaan bij de 
berekeningen. 

ad. 2 De leverancier van de ramen heeft een ZTA-waarde opgegeven. Het is onduidelijk hoe 
betrouwbaar deze waarde is. 
Conclusie: deze parameter heeft een geringe invloed op operatieve ruimtetemperatuur. 
De invloed op het koelvermogen is nihil. 

ad. 3 De personele bezettingsgraad is aan variatie onderhevig. 
Conclusie: deze parameter heeft een significante invloed op de operatieve 
ruimtetemperatuur. De invloed op het koelvermogen is echter gering. Als uitgangspunt 
blijft de gemiddelde waarde van 2 gehanteerd . 
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VI Bijlage: Resultaten vergelijking metingen en berekeningen 

In deze bijlage zijn de figuren opgenomen die in paragraaf 5.1.1 (groep C), 5.1.2 (groep D, ruimte 1-07) en in 5.1.3 (gehele kantoorgebouw) zijn besproken. Als 
eerste zijn de resultaten van groep C opgenomen, daarna groep D, ruimte 1-07 en tenslotte de resultaten op gebouwniveau. 

operatieve ruimtetemperatuur Groep G, 1 e periode (input meetgegevens in rrodel : burtenklimaat, volumestroom en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.17 De berekende en gemeten operatieve ruimtetemperatuur van groep C vanaf simulatietijdstap 4752 tot en met 5135 
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koe !vermogen Groep G, 1 e periode (input meetgegevens in rrodel: buitenklirreat, volumestroom en intredeterrperatuur water) 
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figuur V/.18 Het berekende en gemeten koelvermogen van groep C vanaf simulatietijdstap 4 752 tot en met 5135 

86 8640rr302bs 



_R_e_d_u_ct_ie __ v_e_rm_o_g~e_n __ ko_u_d_e_o~p_w __ ek_k_i_n~g_d_o_o_r_to_e~p_a_s_si_n~g_B_KA_________________ IJt""~ 

-Installatie- en energieadvles 

operatieve ruimtetemperatuur Groep G, 2e periode (input rreetgegevens in rmdel: buitenklimaat, volurmstroom en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.19 De berekende en gemeten operatieve ruimtetemperatuur van groep C vanaf simulatietijdstap 5136 tot en met 5543 
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koelvermogen Groep G, 2e periode (input rreetgegevens in rrodel: buitenklirraat, volurrestroom en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.20 Hel berekende en gemeten koelvermogen van groep G vanaf simulatielijdstap 5136 101 en mei 5543 
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operatieve temperatuur Groep D, ruimte 1-ü7, 1e periode (input rreetgegevens in rrodel: buitenklirraat, volurmstroom en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.21 De berekende en gemeten operatieve ruimtetemperatuur van ruimte 1-07 vanaf simulatietijdstap 5592 tot en met 5903 
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60 
koelvermogen Groep 0, ruimte 1-Q7, 1e periode (input rreetgegevens in rrodel: buitenklimaat, volurmstroom en intredete~Tperatuur water) 
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figuur V/.22 Het berekende en gemeten koelvermogen van ruimte 1-07 vanaf simulatietijdstap 5592 tot en met 5903 
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operatieve temperatuur Groep D, ruimte 1-07, 2e periode (input rreetgegevens in rrodel: buitenklimaat, volurrestroomen intredetemperatuur water) 
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figuur V/.23 De berekende en gemeten operalieve ruimtetemperaluur van ruimie 7-07 vanaf simulatietijdstap 5904 lol en met 6223 
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Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing BKA 

koelvermogen Groep D, ruimte 1-07, 2e periode (input meetgegevens in model: buitenklimaat, volumestroom en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.24 Het berekende en gemeten koelvermogen van ruimte 1-07 vanaf simulatietijdstap 5904 tot en met 6223 
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koelvermogen bka op gebouw niveau, 1e periode (input model: klimaatgegevens en intredetei'TlJeratuur water) 
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figuur V/.25 Het berekende en gemeten koelvermogen op gebouwniveau vanaf simulatielijdstap 4752 tot en met 5 7 59 (gemeten schakelwaarde koeling gebruikt) 
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koelvermogen bka op gebouwniveau, 2e periode (input model: klimaatgegevens en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.26 Hel berekende en gemeten koelvermogen op gebouwniveau vanaf simulaliet ijdstap 5160 lol en met 5543 (gemeten schakelwaarde koeling gebruikt) 
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koelvermogen bka op gebouwniveau, 3e periode (input rmdel: klimaatgegevens en intredetemperatuur water) 
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figuur V/.27 Het berekende en gemeten koelvermogen op gebouwniveau vanaf simulatietijdstap 5544 tot en met 5879 (gemeten schakelwaarde koeling gebruikt) 
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koelvermogen bka op gebouwniveau, 4e periode (input model: klirraatgegevens en intredetemperatuur water) 
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simulatietijdstap [hh] 

figuur V/.28 Het berekende en gemeten koelvermogen op gebouwniveau vanaf simulatietijdstap 5880 tot en met 6215 (gemeten schakelwaarde koeling gebruikt) 
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