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VOORWOORD 

Bij de groep Binnenmilieu van de afdeling Bouwkunde van de 

Technische Hogeschool Eindhoven bestaat de wens om de klimaat

technische eigenichappen van het licht/lucht-laboratorium, dat 

deze groep tot haar beschikking heeft, te kunnen voorspellen. 

Daartoe is het noodzakelijk de warmtebalans van de in dit 

laboratorium geplaatste armaturen te kennen. 

Naar aanleiding van het bovenstaande bestond de opdracht voor 

het afstudeerwerk uit: 

1) Het bouwen van een calorimeter waarmee de warmtebalans van 

armaturen bepaald kan worden 

2) M.b.v. deze calorimeter de warmtebalans van de armaturen 

in het licht/lucht-laboratorium bepalen 

3) Mede m.b.v. de gemeten warmtebalans de klimaattechnische 

eigenschappen van het laboratorium voorspellen 

4) Het toetsen van de voorspelde klimaattechnische eigenschappen. 

Bij het opstellen van het afstudeerwerk werd er van uitgegaan 

dat de te bouwen calorimeter een copie werd van een calorirr.eter, 

welke door Philips Eindhoven wordt gebruikt. Een bestudering 

van deze calorimeter leerde echter dat: 

1) De warmtebalans niet bepaald kan worden vcor het geval dat 

het armatuur direct op het afzuigkanaal is aangesloten, 

een situatie die zich in het licht/lucht-laboratorium 

voordoet 

2) De gemeten warmtebalans niet altijd in overeenstemming is 

met de ervaringen in de praktijk. 

Daaroro heeft het afstudeerwerk zich geconcentreerd op het 

ontwerpen en construeren van een caloriméter, waarmee de warmte-. 
balans voor alle omstandigheden die zich in de praktijk voordoen 

met voldoende nauwkeurigheid kan worden gemeten. 

Het bouwen van de calorimeter nam zoveel tijd in beslag, dat 

de calorimeter bij het schrijven van dit verslag nog niet gereed 

is. 
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SAMENVATTING 

In dit rapport wordt een calorimeter beschreven, waarmee de 

warmtebalans van licht/lucht-arrnaturen geschikt voor fluores

centielampen bepaald kan worden. Ook andere lichtbronnen kunnen 

met enkele kleine wijzigingen aan het imitatieplafond worden 

doorgemeten. 

De warmtebalans van een met lucht doorspoeld armatuur bestaat 

in het algemeen uit enerzijds: 

1) De convectieve warmteoverdracht aan de lucht,die al of 

niet geforceerd
1
door het armatuur stroomt, en aan de lucht 

in het plel).urn 

2) Stra,ling naar de leefruimte en het plenum 

en anderzijds uit het opgenomen vermogen. 

Het gebruikelijke type calorimeter voor licht/lucht-arrnaturen 

bestaat uit twee of drie zones,die met dezelfde luchtstroom 

worden doorspoeld. Op zijn tocht neemt de luchtstroom achter

eenvolgeps de stralingswarmte naar de leefruimte, de convectief 

vrijkomende warmte in het armatuur en tenslotte de convectieve-

en stralingswarmte naar het plenum op. Uit de temperatuurverschillen 

worden de relatieve verhoudingen tussen deze warmtestromen bepaald. 

De ontworpen calorimeter verschilt op twee principiële punten 

van de hierboven besproken calorimeter: 

1) De stralingswarmte naar de leefruimte en de in het armatuur 

convectief vrijkomende warmte kunnen door twee aparte, 

gescheiden luchtstromen worden opgenomen. Dit blijkt veel 

voordelen te hebben boven de hierboven besproken methode 

van luchtdoorspoelen,welke overigens ook in de calorimeter 

toegepast kan worden • 

2) Als de warmtebalans van een armatuur voor kanaalafzuiging 

wordt bepaald)kan de plenumtemperatuur afzonderlijk worden 

ingesteld, en kan de aan het plenum overgedragen warmte 

afzonderlijk worden gemeten,daar er een aparte luchtstroom 

door de bovenste zone van de calorimeter gestuurd kan 

worden. 

Een extra voordeel van deze punten is,dat m.b.v. deze 

calorimeter ook de warmtebalans van armaturen waardoor geen 

lucht kan worden afgezogen kan worden bepaald. 
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De uitvoering van de calorimeter verschilt op veel meer punten, 

de belangrijkste zijn: 

1} De luchtstromen kunnen worden gemeten, waardoor de warmte

stromen absoluut te meten zijn 

2} Voor de wandbedekking van de middelste zone is voor een 

aluminiumfolie gekozen (i.p.v. geanodiseerde aluminium 

platen),dat ook in het infrarode stralingsgebied zeer goede 

reflectie eigenschappen bezit 

3) De constructie van de wanden is zo gekozen, dat de stabili

satietijd zodanig kort is dat op één dag een meetserie kan 

worden uitgevoerd. 

Op grond van deels berekeningen,deels schattingen over 

temperatuurverloop en andere thermodynamische processen in de 

.calorimeter wordt aangetoond,dat wanneer de warmtebalans van een 

armatuur volgens de nauwkeurigste methode wordt gemeten1 de 

onnauwkeurigheid in de warmtebalans maximaal 5% bedraagt . 

• 
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I INLEIDING 

I-1 Algemene inleiding 

Voor een goed binnenmilieu in industrie- en kantoorcomplexen 

moeten verschillende eisen aan akoestiek, klimaat en verlich-

ting worden gesteld. Hierbij treden een aantal conflictpunten 

naar voren: 

1) In het plafond is veel ruimte nodig voor de verlichting 

en de aan- en afzuigopeningen (van de lucht waarmee de 

leefruimte wordt doorspoeld), waardoor goede akoestische 

eigenschappen van het plafond moeilijk te realiseren zijn. 
2) Goede verlichting veroorzaakt vaak een hoge warmtebelasting 

voor de leefruimte. 

3) De temperatuur-omstandigheden voor de lichtbronnen (fluores

centielampen) zijn niet optimaal. 

4) De verlichtingswarmte komt niet op die plaatsen terecht waar 

deze nuttig zou kunnen zijn, zoals bij de ramen. 

Dit wordt vooral actueel wanneer lichtbronnen met een 

hogere oppervlakte-temperatuur, waarnaar de ontwikkeling in 

de verlichting waarschijnlijk zal leiden, worden gebruikt, 

daar door de hogere temperatuur van de afgezogen lucht een 

efficiënter gebruik van deze warmte kan worden gemaakt. 

Deze problemen hebben tot de ontwikkeling van het licht/lucht

armatuur geleid. De lucht wordt via deze armaturen uit de leef

ruimte gezogen. Dit kan op twee manieren gebeuren. Allereerst 
, 

kan het armatuur rechtstreeks op het afzuigkanaal worden aangesloten 

(kanaalafzuiging) . Daarnaast kan de lucht ook uit het plenum 

worden gezogen, zodat er een onderdruk in het plenum t.o.v. de 

leefruimte ontstaat. Hierdoor zal de lucht van de leefruimte 

via de armaturen naar het plenum stromen (onderdrukplenum-afzuiging) 

0 !Jo~ 
./' T 

kanaalafzuiging 

fig. 1-1 

--*• 

0 

' 
onderdrukplenum-afzuiging 
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De voordelen bij gebruik van licht/lucht-armaturen zijn: 

1) Bij eenzelfde verlichtingsniveau is de warmtelast voor de 

leefruimte kleiner doordat: 

a) er geen convectieve warmte van het armatuur in de 

leefruimte terecht komt 

b) de temperatuur van het armatuur en de lampen verlaagd 

wordt, waardoor de warmtestraling wordt beperkt.· 

2) Hogere lichtopbrengst van de lampen, daar de oppervlakte

temperatuur van de lampen lager is (zie hoofdstuk V-4). 

3) Kleinere temperatuurverschillen tussen de lampen onderling, 

waardoor de lampen homogener van ~leur zijn. 

4) Geen aparte ruimte voor de afzuigopeningen in het plafond 

nodig, waardoor in het plafond beter aan akoestische eisen 

tegemoet kan worden gekomen. 

De resulterende warmtestromen van het licht/lucht-armatuur zijn: 

Q 
llVQ2 

0 0 0 

lQ 
3 

fig. 1-2 

Warmtestromen licht/lucht-armatuur 

Q1= de als convectieve warmte aan de door het armatuur stromende 

lucht afgedragen energie per tijdseenheid (W) 

Q2= de door straling en vrije convectie aan het plenum 

overgedragen energie per tijdseenheid (W) 

Q3= de energie per tijdseenheid afgestaan als licht-

en warmtestraling aan de leefruimte (W) 

De verhouding.tussen deze warmtestromen hangt van het armatuur 

en het luchtvolume door het armatuur af. Voor de berekening van 

de benodigde capaciteiten van een luchtbehandelingsinstallatie 

is het noodzakelijk deze verhouding te kennen. Om deze verhouding 

(en dus de warmtebalans) te meten zijn verschillende typen 

calorimeters ontwikkeld. Hierin worden de warmtestromen steeds 

door een medium afgevoerd, zodat o.a. uit de temperatuurverhoging 

van het medium de warmtestromen bepaald kunnen worden. Hierbij 

wordt van de volgende formule gebruik gemaakt: 
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Q= e<T,p) .V.c (T - T ) 
p y x 

Hierin is: 
Q: de energiestroom van/naar het stromende 

medium 
e(T,p): de dichtheid van het medium 
V: het volume van het doorstromende medium 

per seconde 
T : begintemperatuur 
Tx: eindtemperatuur 
cY: de soortelijke warmte bij constante druk 
P van het medium 

1-1 

(W) 3 
(kg/m ) 

(m
3 
/s) 

{K) 
(K) 

(J/kg.K) 

De bestaande calorimete~kunnen globaal in 3 typen onder

verdeeld worden (verder aangeduid als type I, II en III). Bij 

twee van de drie typen worden de warmtestromen Q1 en Q2 
absoluut gemeten, en wordt de warmtestroom Q

3 
bepaald uit de 

vergelijking: 

1-2 

waarin Qthet door het armatuur opgenomen vermogen is, dat m.b.v. 

een wattmeter bepaald kan worden. Bij het derde type calorimeter 

worden alle drie warmtestromen achtereenvolgens m.b.v. dezelfde 

warmtestroom afgevoerd, zodát de warmtebalans m.b.v. deze 

calorimeter meestal relatief wordt gemeten uit de verhoudingen 

van de temperatuurverhogingen. 

I-2 Beschrijving bestaande calorimeters 

I-2-1 Typen I en II 

Bij typen I en II worden alleen de warmtestromen Q1 en 0 2 
gemeten. De warmtestroom Q1 wordt steeds•m.b.v. de temperatuur-

verhoging en de grootte van de luchtstroom door het armatuur 

gemeten.(zie formule 1-1). De luchtstroom door het armatuur 

wordt uit de omgeving van de calorimeter gezogen, zodat de 

temperatuur van de lucht in de ruimte waarin de calorimeter 

geplaatst is nauwkeurig constant moet worden gehouden. In feite 

wordt deze ruimte daardoor een deel van de calorimeter. 

Voor beide typen bestaat de calorimeter uit een gesloten doos 

over de bovenzijde van het armatuur. De calorimeter vormt 

daardoor het plenum voor het armatuur. De warmtestroom Q2 is dus 

de warmtestroom die van het armatuur de calorimeter instroomt. 

Het versch~l tussen de typen I en II is de manier waarop deze 

warmtestroom gemeten wordt. 
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Type I 

Bij type I wordt de warmtestroom Q2 gemeten door deze weg te 

koelen. Hiervoor is er of een koeler in de calorimeter geplaatst, 

of er bevindt zich een warmtewisselaar over het armatuur. 

Uit de temperatuurverhoging van de vloeisto~troom door de koeler/ 

warmtewisselaar kan m.b.v. formule 1-1 het weggekoelde vermogen 

Qk berekend worden. Om geen warmtelek door de wanden van de 

calorimeter te krijgen loopt er water door de wanden, waarvan 

de temperatuur gelijk aan de gewenste temperatuur in de 

calorimeter wordt gehouden. 

Type I met koeler. 

T. 
1. n-

it-

·~ 

~ 

, 
..J 

c 
.I 

c 

J'Qk t 

'"" '/IJ. 

fig. 1-3 

--~ 
~ 

1 I 

Q1 

l Qv 

oY02 

0 0 
'" (/11/ 

Calorimeter type I met koeler 

! 

~.~ 

De temperatuur in de calorimeter wordt gelijk gehouden aan de 

gewenste plenumtemperatuur voor het armatuur. Opdat een uniforme 

temperatuur in de calorimeter wordt verkregen,is er in de 

calorimeter een ventilator aangebracht, Als de warmtestroom . 
• van de ventilator naar de ·binnenruimte van de calorimeter 

geschreven wordt als Qv' geldt er voor Q2 : 

Type I met warmtewisselaar. De binnenzijde van de 

warmtewisselaar is zo uitgevoerd dat deze zeer goed warmte 

absorbeert. De buitenzijde van de warmtewisselaar is warmte

geïsoleerd. De temperatuur in de calorimeter tussen de warmte

wisselaar en de buitenwand van de calorimeter wordt gelijk aan 

de gemiddelde temperatuur van de vloeistof door de warmtewisselaar 

gehouden. In de ruimte tussen warmtewisselaar en armatuur is een 

ventilator aangebracht, zodat een uniforme plenumtemperatuur voor 

het armatuur wordt verkregen. De warmtestroom 
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o
2 

kan weer m.b.v. formule 1-3 berekend worden. 

T. 
~n 

Type II 

meter 

fig. 1-4 

Calorimeter type I met warmtewisselaar 

0 0 0 

.fig. 1-5 lo3 
• Calorimeter type II 

De warmtestroom 0 2 wordt bij dit type gemeten,door voor een 

bepaalde temperatuur in de calorimeter (hoger dan de temperatuur 

van de omgeving van de.calorimeter) het verschil te bepalen 

in geleverde warmte door een verwarmer in de calorimeter tussen 

het geval dat het armatuur uit staat (geleverde warmtestroom Qx) 

en aan staat (geleverde warmtestroom Q ) • Voor 02 gela.t· d,af1: y . 

Q = Q - Q 2 x y 1-4 
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Het oppervlak van de verwarmer moet groot zijn, vanwege de 

gewenste uniforme temperatuur in de calorimeter. Hiervoor is 

ook een ventilator in de calorimeter geplaatst. Daar de 

warmtelek door de wanden van de calorimeter zo groot moet zij~ 

dat ook in het geval dat het armatuur aan staat door de ver

warmer warmte moet worden afgegeven om de temperatuur in de 

calorimeter op de gewenste waarde te houden
1
bestaan de wanden 

van dit type calorimeter uit dunne platen van metaal of hout. 

De door de verwarmer afgegeven warmte wordt m.b.v. een 

wattmeter gemeten. 

I-2-2 Type III 

Bij dit type calorimeter wordt behalve de warmtestromen Q
1 

en Q
2 

ook de warmtestroom Q3 gemeten. Daartoe bevindt het armatuur 

zich geheel in de calorimeter. 

V( 111 1//l/////;///1/ //d/1//////////~ 

1~ ~~~~111/l;f/0~1;1/$~ ~ 14 . 
liJ. I;~~ 1 ____,_ • ----:, 
~ 0J T~ Q2 % ~ tf 0./ I 1-f-1-1 j/ / ~ 1/11 I'/; o o o Vj; ~ 

~!~ / 1 \ ~~ 
~ ~ II .. \3 ~ ~ 
~ ~ . . . . ;2. ~I ~ ~~: ---~- ----1-- ---~--- 4- ---~- -- f j.!/1'}/T /1 ~ 1; -"'"·r---·-- ----,----,----,. .. ·--u_ t-1;-t--+----'"'"" 
~ /;. III ~- l ~ ~ 
~ %Î/ !l/;11/lt'i4!//III/11//Ä 1/. 
f; I I 1///11/1/ I //I///// 1/11//J:f 

. fig. 1-6 

Calorimeter type III 

De binnenruimte van dit type calorimeter is onderverdeeld in 

drie ruimtes, die verder als bovenste (I), middelste (II) en 

onderste ruimte (III) aangeduid zullen worden. De bovenste en 

middelste ruimte zijn door een warmte-isolerend imitatieplafond 

gescheiden, waarin zich het te onderzoeken armatuur bevindt. 
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De onderste en middelste ruimte zijn door een poreuze 

stralingsabsorberende mat (gezwarte filtermat} gescheiden. 

De bovenste ruimte kan vergeleken worden met het plenum, de 

middelste ruimte met de leefruimte in de praktijk. De bovenste 

ruimte kan van de calorimeter ~etild worden, om het armatuur 

te verwisselen. Hierbij blijft het imitatieplafond, en dus ook 

het armatuur, op de middelste ruimte liggen. 

De wanden van de calorimeter bestaan uit warmte-isolerend 

kunststofschuim. In deze wanden zijn kanaaltjes aangebracht, 

waardoor lucht wordt geblazen van dezelfde temperatuur als de 

lucht in de aan de wand grenzende binnenruimte. Hierdoor wordt 

de warmtelek door de wanden van de calorimeter geminimaliseerd. 

De wanden van de middelste ruimte (inclusief het plafond} 

zijn met een aluminium plaat (hoogglanzend, anodisch geoxideerd) 

bedekt, waardoor de op deze wanden vallende straling van het 

armatuur grotendeels naar de stralingsabsorberende mat gereflec

teerd wordt. 

De lucht waarmee de calorimeter doorspoeld wordt komt via 

de onderste ruimte de calorimeter binnen. Dit gedeelte van de 

calorimeter dient om de snelheid van de lucht door de stralings

absorberende mat uniform te maken. 

Omdat bij een licht/lucht-armatuur reeds bij relatief kleine 

luchtstromen door het armatuur geen convectieve warmte van het 

armatuur in de leefruimte terecht komt,omdat deze door de door 

het armatuur stromende lucht wordt opgenomen,bestaat warmtestroom 

03 enkel uit licht- en warmtestraling. Deze straling valt haast 

geheel op de stralingsabsorberende mat, waarin deze straling in 

warmte wordt omgezet,die door de doorstromende lucht wordt 

opgenomen. De temperatuur van de lucht als deze door de mat ge

stroomd is (T 2 ) wordt m.b.v. weerstandsthermometers bepaald, 

die op enkele centimeters boven de mat aangebracht zijn (zodanig 

dat ze niet door de straling van het armatuur beïnvloed worden) . 

Daar de straling op de mat niet uniform over de mat is, zijn 

er enkele tientallen weerstandsthermometers aangebracht,zodat 

als de luchtstroom door de mat uniform over de mat verdeeld is 

de gemiddelde luchttemperatuur bepaald kan worden. M.b.v. 

formule 1-1 kan uit de temperatuurverhoging van de lucht door 

de mat (T 2 - T1 } en de luchtvolumestroom door de mat 

de warmtestroom Q3 berekend worden. Op dezelfde manier kan 

uit het temperatuurverschil T3 - T2 de warmtestroom Q1 , en uit 

het temperatuurverschil T4 - T3 de warmtestroom 02 berekend 

worden. 0 2 kan natuurlijk ook m.b.v. formule 1-2 worden 

be aald. Dan moet t door t armatuur o enemen vermo en m.b.v 



- 8 -

een wattmeter gemeten worden. 

De warmtestromen kunnen ook berekend worden zonder het 

luchtvolurne te rneten,dat per seconde door de calorimeter stroomt. 

Daar alle warmtestromen door dezelfde luchtstroom afgevoerd 

worden is de verhouding tussen T2 - T1 , T3 - T2 en T4 - T3 
gelijk aan de verhouding tussen resp. Q3 , 0 1 en 0 2 • M.b.v. 

formule 1-2 kan dan de absolute waarde van de warmtestromen 

gevonden worden. 

• 
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"II ARGUMENTEN DIE TOT HET UITEINDELIJK ONTWERP VAN DE CALORIMETER 

GELEID HEBBEN 

II-1 Basisontwerp calorimeter 

In het vorige hoofdstuk werden de bestaande calorimeters globaal 

beschreven. Het bleek dat met typen I en II de warmtestroom 

naar de leefruimte (Q3 ) van het armatuur niet gemeten kan worden, 

maar enkel uit formule 1-2 berekend kan worden: Q3= Q - Q1 - 02 . 

Daar voor gebruikelijke armaturen Q3 ~ Q1 + Q2,is de relatieve 

fout in Q3 altijd groter dan de relatieve fouten in de overige 

warmtestromen. En juist Q3 is de warmtestroom waarin men het 

meest geïnteresseerd is. Daarnaast moeten typen I en II in een 

.ruimte geplaatst worden,waarvan de temperatuur zeer nauwkeurig 

constant te houden is, daar de lucht door het armatuur uit de 

omgeving van de calorimeter gezogen wordt. De te bouwen calorimeter 

wordt echter in een ruimte geplaatst,waarin dit niet mogelijk is. 

Daarom zijn de typen I en II niet geschikt als basis voor het 

ontwerp. 

Met type III kunnen wel alle drie warmtestromen gemeten 

worden, en dit type kan ook in iedere ruimte worden geplaatst. 

Daarom wordt voor het ontwerp van de te construeren calorimeter 

van type III uitgegaan. Een calorimeter van dit type wordt door 

Philips Eindhoven gebruikt. 

Een nadeel van type III is,dat de temperatuur in de bovenste 

ruimte, de plenum-temperatuur, niet los van de temperatuur in 

de middelste ruimte te regelen is1 daar deze temperatuur mede 

bepaald wordt door de temperatuur van de uit het armatuur 

stromende lucht. In de praktijk is dat alleen het geval als er 

van onderdrukplenum-afzuiging gebruik gemaakt wordt. Bij 

kanaalafzuiging kan het plenum echter een heel andere temperatuur 

hebben dan de door het armatuur afgezogen lucht. Zo wordt de 

geconditioneerde lucht in dat geval vaak door een overdruk in 

het plen~ via gleuven in het plafond de leefruimte ingevoerd, 

·waardoor de temperatuur in het plenum dan zelfs lager is 

dan de temperatuur in de leefruimte. 

Daarnaast zijn de resultaten met type III niet altijd in overeen

stemming met de ervaringen in de praktijk, waarschijnlijk vanwege 

de in hoofdstuk II-3 en II-5 vermelde redenen. 

Deze twee punten hebben tot een gedeeltelijke wijziging van 

het basisontwerp van de calorimeter geleid. 
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II-2 Extra luchtstroom door de bovenste ruimte 

De calorimeter wordt zo gemaak~ dat er een extra luchtstroom 

door de bovenste ruimte van de calorimeter gestuurd kan worden. 

Door het armatuur direct op het afzuigkanaal aan te sluiten, 

kan m.b.v. deze extra luchtstroom de temperatuur in het plenum 

op elke gewenste waarde ingesteld worden. De warmtestroom Q2 
wordt door deze luchtstroom afgevoerd, zodat m.b.v. de tempera

tuurverhoging van deze luchtstroom o2 gemeten kan worden. 

fig. 2-1 

De luchtstromen bij kanaalafzuiging door de bovenste 
ruimte van de calorimeter 

Als het armatuur voor onderdrukplenum-afzuiging wordt doorgemeten, 

is de luchtverplaatsing in de bovenste ruimte zoals onder type III 

is besproken. 

II-3 Gescheiden luchtstromen door armatuur en ~traljnasahsnrberendE 

mat • 
Omdat de meetresultaten met type III niet altijd in overeen-

stemming zijn met de ervaringen in de praktijk
1
is m.b.v. 

de beschrijvingen in de literatuur van type III naar mogelijke 

oorzaken hiervan gezocht. Daarbij kwamen o.a. de volgende 

punten naar voren: 

1) De energie van de door de zijwanden van de middelste 

ruimte geabsorbeerde straling van het armatuur wordt voor 

een groot gedeelte door convectie aan de lucht in de 

middelste ruimte afgestaan. De temperatuurverhoging van 

de lucht die hiervan het gevolg is wordt niet door de 

temperatuurvoelers boven de poreuze mat gemeten, waardoor 

er een te kleine Q3 en een te grote Q1 (en indirect ook 

een te grote Q2 ) gemeten wordt. 
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2) Om de temperatuur in de middelste ruimte te meten moet er 

over de enkele tientallen temperatuurvoelers, die boven de 

stralingsabsorberende poreuze mat aangebracht zijn,gemiddeld 

worden. Als de luchtsnelheid door de poreuze mat niet 

uniform over de mat is, veroorzaakt dit eensystematische fout 

in deze middeling. 

3) Doordat de stralingsabsorberende mat niet gelijkmatig door 

het armatuur wordt bestraald, is de lucht in de middelste 

ruimte niet uniform van temperatuur. Hierdoor is het 

onmogelijk de temperatuur van de lucht door de kanaaltjes 

in de calorimeterwand zo in te stelle~ dat deze gelijk aan 

de temperatuur in de middelste ruimte is, waardoor er een 

warmtelek door de binnenwand ontstaat. Ook de lucht door 

het armatuur zal niet uniform van temperatuur zijn, 

waardoor de warmtebalans van het armatuur beïnvloed wordt. 

Bij relatief kleine luchtvolumestromen door het armatuur 

zal de temperatuurstijging van de lucht door de poreuze mat 

gemakkelijk 1o•c bedragen, zoals uit de metingen met de 

calorimeter bij Philips volgt. Uit berekeningen volgt 

dat bij plaatsing van een 2 x 40 W armatuur in de calorimeter 

de verhouding tussen de maximale en minimale bestraling 

van de poreuze mat ongeveer 2 : 1 bedraagt, als voor de 

afmetingen van de middelste ruimte 2 x 1 x 0,5 m genomen 

wordt. De temperatuurstijging van de lucht door de mat 

bedraagt dan plaatselijk ongeveer s•c tot lS•c. Hierbij 

wordt de zeer geringe warmtegeleiding in de mat verwaarloosd. 

De temperatuurverschillen in de lucht van de middelste ruimte 

bedragen dus 10°C. 
• 4) Een ander gevolg van de niet-uniforme temperatuur van de 

poreuze mat bij vooral kleine luchtvolumestromen door het 

armatuur is,dat door de plaatselijke afwijkingen van de 

temperatuur van de mat t.o.v. de temperatuur van de lucht 

door het armatuur een afwijking in de warmtebalans van het 

armatuur optreedt, omdat plaatselijk de mat meer dan wel 

minder straalt dan in de veronderstelde situatie waarin de 

mat overal dezelfde temperatuur als de lucht door het 

armatuur heeft. 

Daar de plaatsen van de mat die nu relatief meer stralen 

zich het dichtJbij het armatuur bevinden treedt er een 

verschuiving op van de warmtestroom Q
3 

naar de warmtestromen 

Ql en Q2. 
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5) Tenslotte zal vooral bij relatief kleine volumestromen 

door het armatuur de gemiddelde temperatuur van de stralings

absorberende poreuze mat hoger zijn dan de temperatuur van 

de lucht door het armatuur, daar de warmteoverdracht van 

de mat aan de doorstromende lucht nooit volkomen ideaal 

is. 

Ook hierdoor zal er een verschuiving van de warmtestroom Q3 
naar de warmtestromen Q1 en 02 optreden. 

Om punt 1) te verminderen moet de lucht in de middelste ruimte 

van boven naar beneden langs de aluminium wand stromen. Dan 

wordt de convectie warmte die door de wanden aan de lucht wordt 

afgestaan (geabsorbeerde stralingswarmte van het armatuur) 

toch als stralingswarmte van het armatuur gemeten. (tevens moeten 

de zijwanden zo goed mogelijk reflecterend zijn, dit wordt in 

hoofdstuk II-5 besproken) 

Punt 2) wordt vermeden als de lucht andersom door de poreuze mat 

stroomt, dus als de lucht via de onderste ruimte uit de middelste 

ruimte wordt gezogen. Dan kan de temperatuur van de lucht door 

de poreuze mat in het afzuigkanaal van de onderste ruimte bepaald 

worden. 

Punt 3) wordt vermeden door de lucht niet via de poreuze mat, met 

de dan onvermijdelijke niet-uniforme temperatuur in de middelste 

ruimte, maar via een aparte opening in de middelste ruimte 

deze ruimte te laten instromen. Door deze opening moet dan lucht 

~an een uniforme temperatuur stromen. 

De punten 4) en 5) worden verminderd door voor de luchtstroom 

door de poreuze mat een aparte luchtstroom te nemen, welke 

niet van de luchtstroom door het armatuu~ afhankelijk is. Dan 

kan de temperatuurstijging van de lucht door de poreuze mat 

beperkt gehouden worden (bijv. 1•c), waardoor de mat veel 

uniformer van temperatuur zal zijn. Tegelijkertijd ligt de 

gemiddelde temperatuur van de mat dan veel dichter bij de 

temperatuur van de lucht door het armatuur. 

Conclusiè. Voor alle vijf punten wordt een oplossing gevonden 

door de lucht niet via de poreuze mat de middelste ruimte te 

laten instromen, maar via een gleuf aan de bovenzijde van de 

middelste ruimte. Deze lucht wordt dan gedeeltelijk via het 

armatuur, en voor de rest via de poreuze mat uit de middelste 

ruimte gezogen. 

De luchtstromen worden dan zoals in figuur 2-2 staat weergegeven. 



fig. 2-2 

De luchtstromen door de calorimeter, bij 
gescheiden luchtstromen door poreuze mat 
en armatuur (en kanaalafzuiging) . 

Doordat de temperatuurverhoging van de lucht door de poreuze 

mat nu beperkt kan worden gehouden, bijv. 1•c, is ook de lucht 

in de onderste ruimte vrij uniform van temperatuur. 

Het probleem,dat door de niet-uniforme temperatuur van de lucht 

door de poreuze mat de temperatuur van de lucht door de kanaaltjes 

in de wand van de calorimeter niet goed instelbaar is,doet zich 

daardoor niet in de onderste ruimte voor . 
• 

Opdat dit type calorimeter goed functioneert moeten de 

aanzuigopeningen waardoor de lucht de middelste ruimte instroomt 

aan twee voorwaarden voldoen: 

1) Er mag geen straling van het armatuur op de aanzuigopeningen 

vallen 

2) De aanzuigopening moet zo geconstrueerd zijn, dat de lucht

stroom door het armatuur alleen warmtestroom Q1 en de 

luchtstroom door de stralingsabsorberende mat alleen 

warmtestroom Q3 afvoert. 

In hoofdstuk V-1 wordt het onderzoek beschreven,dat tot de in 

figuur 2-3 weergegeven aanzuigopeningen leidde, die aan deze 

twee voorwaarden voldoen. 



- 14 -

Joo 

.... -- .(--. --- -· ··---.- ·- -.-::.[== ==-.::...::.----·-:.:.==--=.-C ... -..---=-= .. ,.----i·-----·-···-------- ..j, '!., 

fig 2-3 
Geschikte aanzuigopeningen middelste ruimte. 
De aanzuigopeningen zijn over de gehele 
lengte van de middelste ruimte aangebracht. 
Maten in mm. 

Een calorimeter gebaseerd op het afzuigen van de lucht uit de 

middelste ruimte in twee luchtstromen (nl. één luchtstroom 

via het armatuur en één via de poreuze mat}, zodat door de ene 

luchtstroom warmtestroom Q1 wordt afgevoerd en door de andere 

warmtestroom Q
3
,is dus mogelijk. Deze methode van luchtdoor

spoelen, die verder als methode B wordt aangeduid, heeft vele 

voordelen. Daarom wordt de calorimeter zo gemaakt,dat hij op 

deze manier met lucht doorspoeld kan worden. 

II-4 Warmtegeleidende straJjngsahsorberende plaat 

Omdat het hierboven besproken ontwerp van de calorimeter 

gemakkelijk geschikt is te maken voor een zelfde manier van 

luchtdoorspoelen als bij type III (deze methode wordt verder 

als methode A aangeduid), wordt de calorimeter zo gemaakt dat 

hij volgens beide methodes met lucht doorspoeld kan worden. 

Eén van de problemen bij methode A is de niet-uniforme lucht

temperatuur in de middelste ruimte, waardoor de temperatuur 

van de lucht door de kanaaltjes in de wand van de middelste 

ruimte niet goed instelbaar is en de lucht door het armatuur 

niet uniform van temperatuur is. Daarom is er naar een oplossing 

gezocht om ook bij methode A een uniforme luchttemperatuur in 

de middelste ruimte te krijgen. Dit wordt in hoofdstuk V-2 

besproken. Het blijkt dat als voor de stralingsabsorberende 

poreuze mat een gezwarte geperforeerde aluminium plaat wordt 

genomen,door de warmtegeleiding in de plaat de temperatuur-
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verschillen in de lucht van de middelste ruimte aanzienlijk 

worden verminderd. 

Een belangrijk nadeel van zo'n plaat is echter,dat het 

convectief oppervlak veel kleiner is dan bij een filtermat, 

waardoor de plaat gemiddeld een hogere temperatuur krijgt dan 

een filtermat onder dezelfde omstandigheden,en dus meer van 

de luchttemperatuur in de middelste ruimte afwijkt. Wordt 

de warmtebalans van een armatuur bepaald dan wordt aangenomen 

dat de middelste ruimte uniform van temperatuur is, dus dat de 

temperatuur van de lucht door het armatuur gelijk aan de tempe

ratuur van de wanden van de middelste ruimte is. Is de plaat 

warmer dan de lucht door het armatuur,dan straalt de plaat meer 

dan wanneer de plaat de (lagere) temperatuur van de lucht door 

het armatuur heeft, waardoor er meer straling op het armatuur 

valt. Hierdoor wordt een te kleine warmtestroom Q
3 

en te grote 

warmtestromen Q1 en Q
2 

gemeten. 

Voorbeeld. M.b.v. de wet van Stefan-Bolzmann kan berekend 

worden dat als de plaat een temperatuur van 21•c heeft 

door de plaat 5,9 W/m2 meer energie door straling aan de 

middelste ruimte wordt afgestaan dan wanneer de temperatuur 

van de plaat 20°C bedraagt. 

Daarom is het belangrijk het convectief oppervlak van de plaat 

zo groot mogelijk te maken door lamellen aan de onderzijde van 

de plaat. 

Een andere 
bi; methode Al 

om de temperatuur van de plaat gelijker te 

laten zijn aan de temperatuur van de lucht in de middelste ruimte 

bestaat uit het aanbrengen van een gezwarte filtermat onder 

de aluminium plaat, zodat dè lucht voordat deze door de aluminium 

plaat kan stromen door deze filtermat moét stromen. Hierdoor 

is de temperatuur van de filtermat lager ~an de temperatuur van 

de aluminium plaat, waardoor de plaat energie door straling 

aan deze filtermat af zal staan. De door deze filtermat stromende 

lucht neemt deze energie op, zodat deze toch als warmtestroom Q3 
van het armatuur gemeten wordt. 

Conclusie. Om bij methode A een zo uniform mogelijke temperatuur 

in de middelste ruimte te verkrijgen wordt voor de stralings

absorberende mat een geperforeerde gezwarte aluminium plaat 

genomen, met lamellen aan de onderzijde om het convectief oppervlak 

van de plaat te vergroten. Onder de plaat wordt een gezwarte 

filtermat aangebracht, waardoor de temperatuur van de plaat 

dichter bij de temperatuur van de lucht in de middelste ruimte 
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komt te liggen. Daarnaast wordt hierdoor een uniformere 

luchtsnelheid door de plaat verkregen. 

Wordt de calorimeter echter volgens methode B met lucht 

doorspoeld, dan is de warmtegeleiding in de stralingsabsorberende 

mat niet meer belangrijk. Belangrijker is in dat geval de 

convectieve warmteoverdracht van de mat aan. de doorstromende 

lucht. Daarom wordt als de calorimeter volgens methode B met 

lucht wordt doorspoeld bovendien een gezwarte filtermat boven 

de aluminium plaat aangebracht, zodat de warmtestroom Q
3 

dan in het geheel door deze filtermat geabsorbeerd wordt. 

II-5 Wanden calorimeter 

Omdat de meetresultaten met calorimeter type III niet altijd in 

overeenstemming met de ervaringen in de praktijk zijn,verschillen 

de wanden van de te bouwen calorimeter op enkele punten met de 

wanden van type III: 

1) In plaats van luchtkanaaltjes in de wanden van de calorimeter, 

om de warmtelek van/naar de binnenruimte van de calorimeter 

te minimaliseren, worden waterleidingen aangebracht. Water 

is vanwege zijn grotere warmtecapaciteit namelijk beter op 

een bepaalde temperatuur te houden, en daarnaast is de 

warmteoverdracht van water groter. 

2) De waterleidingen worden bovendien op een goed warmtegeleidende 

plaat aangebracht, omdat anders door de wanddelen tussen de 

leidingen toch nog een warmtelek zal ontstaan. 

3) De wanden van de middelste ruimte worden in plaats van met 

een aluminium plaat (zuiverheid 99,99%) met het ICI warmte

schild bedekt. De aluminium platen moeten namelijk, om 

natuurlijke (vuile) oxidatie tegen te gaan, anodisch geoxideerd 

worden. Natuurlijke (vuile) oxidatie moet voorkomen worden, 

omdat de reflectiecoëff. van het aluminium daardoor voor alle 

golflengtes met ongeveer 30% terugloopt. Door het anodisch 

oxideren wordt op de platen een zuiver oxidelaagje van ongeveer 

5;Um dikte aangebracht. Uit figuur 2-4 volgt dat de reflectie

coëff. van zo'n plaat voor zichtbare straling redelijk is 

(80 à 85%). Voor straling met een golflengte van 10~m 

bedraagt de reflectiecoëff. echter slechts 30%. M.b.v. 

vergelijking 2-1 {wet van Wien) kan berekend worden dat 1~m 

de golflengte is waarbij een voorwerp van 17•c de meeste 

stralingsenergie uitzendt. 
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Wet van Wien: verband tussen de golflengte waarbij 
de maximale hoeveelheid energie uitgezonden wordt, 
en de temperatuur. 

2-1 

De warmtestraling van het .~rmatuur welke op de aluminium wanden 

valt wordt dus voor een groot gedeelte geabsorbeerd, waardoor 
• 

deze wandbedekking voor de middelste ruimte ongeschikt is. 

De reflectiecoëff. van het spiegelend reflecterende ICI 

warmteschild (een product van Isolatiedienst Nederland b.v.) 

is daarentegen zowel voor licht- als warmtestraling 90%. 

Dit juist op de markt gebrachte product bestaat uit een 19~ 

dik polyesterfolie, dat aan beide zijden met zuiver aluminium 

is opgedamPt. Hierover is een, de reflectiecoëff. nauwelijks 

beinvloedend, laklaagje gespoten om de oxidatie van het aluminium 

tegen te gaan. 

Ook de binnenwand van de bovenste en onderste ruimte worden met 

dit folie bekleed, waardoor ook de wanden van deze ruimtes 

nauwelijks straling absorberen. 
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III UITWERKING UITEINDELIJK ONTWERP CALORIMETER 

III-1 Inwendige afmetingen calorimeter 

Lengte en breedte. De lengte en breedte van de binnenruimte 

van de calorimeter moeten zo gekozen worden, dat ook nog van 

het 4 x 65 W armatuur de warmtebalans bepaald kan worden. 

Daarbij moet rekening gehouden worden met de aan te brengen 

afzuigopeningen en stralingsschermen in de middelste ruimte. 

Bij een lengte en breedte van resp. 1,8 en 1 meter wordt aan 

deze voorwaarden voldaan. 

Hoogte onderste ruimte. Voor de hoogte van de onderste ruimt~ 

wordt 20 cm genomen. 

Hoogte middelste ruimte. De hoogte van de middelste ruimte moet 

zo ruim gekozen worden,dat bij luchtaanvoer via de onderste 

ruimte de snelheidsverdeling van de lucht door de stralings

absorberende mat/plaat niet door de afzuiging door het 

armatuur beïnvloed wordt. Verwacht kan worden dat dit bij een 

waarde van 50 cm voor de hoogte het geval is. 

De hoogte van de proefopstelling van de middelste ruimte, 

gebouwd om een geschikte aanzuigopening voor de middelste 

ruimte te vinden, bedroeg 50 cm. Uit de resultaten van dit 

onderzoek blijkt1 dat ook als de calorimeter volgens methode B 

met lucht wordt doorspoeld een hoogte van 50 cm voor de 

middelste ruimte voldoet. 

Voor de hoogte van de middelste ruimte wordt daarom 50 cm 

genomen. 

Hoogte bovenste ruimte. In de bovenste ruimte, het plenum van 

de calorimeter, moet ruimte voor de bovenzijde van het armatuur 

zijn. De hoogte van een armatuur bedraagt maximaal 20 cm. 

Ook moet rekening gehouden worden met het feit dat het armatuur 

op een afzuigkanaal moet kunnen worden aangesloten. Een hoogte 

van 45 cm lijkt een geschikte waarde voor de bovenste ruimte. 

III-2 Wanden calorimeter 

De wanden van de calorimeter worden van polyurethaanschuim 

gemaakt. De warmtegeleidingscoëff. van dit kunststofschuim 

is zeer laag: 0,025 W/m.K. 
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De wanden kunnen op twee rnanieren gemaakt worden. Allereerst 

kunnen ze van gepréfabriceerde polyurethaanplaten opgebouwd 

worden. Anderzijds kan ook van vloeibaar polyurethaanschuim 

gebruik worden gemaakt. Dit is een twee componenten schuim, 

dat na menging in enkele minuten verhard. Door de wanden 

op de laatste rnanier te maken, worden de stevigheid van 

de calorimeter en de warmte-isolatie van de wanden optimaal. 

Daarom is voor deze methode gekozen. 

Als mal voor de buitenwand wordt een houten kist gebruikt. 

Na het volschuimen van de calorimeter geeft deze houten 

wand nog een extra stevigheid aan de calorimeter. Voor de 

dikte van de polyurethaan buitenwand wordt de in III-2-3 

berekende waarde genomen, hier wordt de dikte van de mal 

dus niet vanaf getrokken. 

Om de binnenwand aan te brengen wordt eveneens van een 

mal gebruik gemaakt. Deze wordt van aluminium platen gemaakt, 

die eveneens na het volschuimen blijven zitten. Doordat 

de aluminium platen zeer goed warmte geleiden zal de 

temperatuur van het binnenoppervlak van de calorimeter 

steeds vrij uniform zijn. Op de later niet zichtbare 

zijden van de aluminium platen worden een tiental Pt 100 

oppervlakte temperatuurvoelers aangebracht, zodat de temperatuur 

van het oppervlak van de binnenwand op verschillende 

plaatsen te meten is. Hierdoor kan nagegaan worden, in 

hoeverre bij een niet uniforme luchttemperatuur in de middelste 

ruimte de temperatuur van de aluminium platen van de 

temperatuur van het wate~ door de leidingen afwijkt. 

Eventueel zou de temperatuur van het water aan de gemiddelde 
• 

temperatuur van de aluminium plaat aangepast kunnen worden. 

Voor de warmtegeleidende plaat in de wanden van de 

calorimeter is voor koper gekozen. Ten einde de vereiste 

stevigheid te verkri)gen is voor de dikte van de plaat 1,5 mm 

genomen. De warrotegeleidingscoëff. van de platen (elektro

lytisch koper) bedraagt 390 W/rn.K. 

Voor de leidingen op de koperplaat is voor rechthoekige 

messing buisjes gekozen. Het bleek dat het niet mogelijk was 

om de buisjes, ondanks het toepassen van verschillende methoden, 

op de plaat te solderen: de koperplaat begon teveel te 

vervormen. Daarom is naar een lijm gezocht, waarvan de 

warmtegeleiding relatief gezien hoog is. Na een experimentele 

vergelijking op treksterkte van verschillende soorten warmte-
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geleidende lijmen is de keuze op Devcon F gevallen, een 

twee componenten lijm bestaande uit 80% aluminium en 20% 

epoxy harsen. De warmtegeleidingscoëff. van deze lijm 

bedraagt 1,14 W/m.K. 

III-2-1 Eisen waaraan de wanden moeten voldoen 

Als de temperatuur in de calorimeter verschilt van de 

temperatuur buiten de calorimeter.zal er een warmtelek door 

de wanden van de calorimeter ontstaan. Voor het geval dat 

de temperatuur van de omgeving hoger is dan de temperatuur 

in de calorimeter zijn de warmtestromen in de wand 

zoals in figuur 3-1 is weergegeven. 

buitenwand 

koperplaat 
binnenwand 

Omgeving calorimeter 
T buiten 

T koperplaat 

binnenruimte calorimeter T binnen 

fig. 3-1 

Warmtestromen in de wand van de calorimeter, 
als de temperatuur van de omgeving van de calorimeter 
hoger is dan de temperatuur in de calorimeter-

Doordat de temperatuur van de omgeving van de calorimeter 

hoger is dan de temperatuur van de koperplaat,is er een 

warmtestroom door de buitenwand naar de koperplaat. De koper

plaat geleidt deze warmtestroom naar het water door de 

leidingen, dat deze warmtestroom opneemt en afvoert. 

Ook door de binnenwand is er een warmtestroom. Er wordt 
naar gestreefd deze warmtestroom zo klein mogelijk te houden. 
Dat er toch nog een warmtestroom door de binnenwand ontstaat 

komt door: 

1) De onnauwkeurigheid in de instelling van de temperatuur 

van het water. 

2) De temperatuurverhoging van het water door het opnemen 

van de warmtestroom door de buitenwand. 

3) De temperatuurgradiënten over de koperplaat, doordat de 

koperplaat de warmtestroom door de buitenwand naar de_ 
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leidingen geleidt(midden tussen twee leidingen in zal de 

.-. temperatuur van de plaat het meest van de watertemperatuur 

afwijken,.als de temp. van het water in beide leidingen 

d 1 D k . h . d . . ge 1 ijk is.) a : e onnauw eur1g e1 1n de 1nstelling van de temperatuur 

van het water kan tot=O,o2•c worden beperkt {zie hoofd

stuk IV-1). 

ad 2: De temperatuurverhoging van het water is van de grootte 

van de warmtestroom door de buitenwand (en dus van de 

dikte van deze wand) en de hoeveelheid water door de 

leidingen afhankelijk. 
·"" 

ad 3: De groottevamhet temperatuurverschil,dat door de 

temperatuurgradiënten in de plaat veroorzaakt wordt, 

is van de grootte van de warmtestroom door de buitenwand 

en van de onderlinge afstand tussen de leidingen op de 

koperplaatconstructie afhankelijk. 

De warmtelek door de binnenwand beïnvloedt de grootte van de 

warmtestromen van het armatuur in de calorimeter, en dus de 

nauwkeurigheid van de meting van de warmtestromen. De nauw

keurigheid van deze meting wordt verder beïnvloed door: 

1) De onnauwkeurigheid in de bepaling van de temperatuur

verhoging van de luchtstroom. 

2) De onnauwkeurigheid in de bepaling van de grootte en 

dichtheid van de luchtstroom 

zoals uit formule 1-1 volgt. Door deze onnauwkeurigheden 

wordt de absolute grootte van de warmtebalans van het armatuur 

beïnvloed. 

Door de overige onnauwkeurigheden die de meting beïnvloeden, 

zoals: 

3) De warmtelek door het imitatieplafond van de calorimeter. 

4) Het niet volledig absorberen van de opvallende straling 

door de stralingsabsorberende mat. 

wordt alleen de relatieve grootte van de warmtestromen 

beïnvloed. 

Ook de warmtelek door de binnenwand beïnvloedt de absolute 

grootte van de warmtestromen. Aan deze warmtelek wordt de 

voorwaarde gesteld, dat de maximaal hierdoor veroorzaakte 

relatieve fout in een warmtestroom van dezelfde orde van grootte 

is als de relatieve fout die door 1) en 2) veroorzaakt wordt. 

Deze bedraagt meestal omstreeks 2%, dit wordt in hoofdstuk 

VII-1 berekend. 

Om de toegestane warmtelek door de binnenwand van de middelste 

en onderste ruimte nu te kunnen berekenen moet de kleinste· 
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waarde van warmtestroom Q3 bekend Z1Jn. H~t kleinste armatuur 

(in vermogen) voor geïntegreerde licht/lucht-installaties 

is het 2 x 20 W armatuur. Q3 bedraagt voor dit armatuur 

minimaal 10 W, zoals uit de fabrieksgegevens volgt. ;e
0

warmte-
ll:Y.i.mte 

lek door de binnenwand van de middelste en ondersteltesamen 

mag dus 0,2 W bedragen. 

Daar de minimale grootte van de warmtestroom naar de 

bovenste ruimte van dezelfde orde van grootte is, geldt ook 

voor de warmtelek door de binnenwand van deze ruimte dat deze 

maximaal 0,2 W bedragen mag. 

Naast de invloed van de dikte van de binnenwand op de 

warmtelek door deze wand speelt deze dikte ook een belangrijke 

rol bij de stabilisatietijd van de calorimeter. Wordt de 

temperatuur van de lucht in de middelste en onderste ruimte 

tijdens een meetserie op t = 0 met x•c verhoogd (en dus 

ook de temperatuur van het water door de wanden van deze ruimtes), 

dan zal ook de binnenwand van deze ruimtes x graden warmer 

worden. De temperatuur van het water en de lucht is vrij snel 

verhoogd, de binnenwand wordt echter veel. langzamer x~ 

warmer doordat de binnenwand een zeer lage warmtegeleidings

coëff. heeft. Met de volgende meting van de meetserie kan 

pas begonnen worden als de warmtestroom vanuit de binnenruimte 

van de calorimeter naar de binnenwand van de middelste en 

onderste ruimte zo klein geworden is, dat de grootte van 

warmtestroom Q3 van het armatuur voor minder dan 2% door deze 

warmtestroom beïnvloed wordt. Des te dikker deze binnenwand, 

des te meer warmte de bi~nenwand moet opnemen om de temperatuur

sprong te volgen, en dus des te langer de stabilisatietijd . 
• 

Daarom wordt de dikte van de binnenwand zo gekoze~ dat op 

één dag nog een redelijke meetserie verricht kan worden. 

M.b.v. de dikte van de buitenwand, de afstand tussen de 

leidingen en de grootte van de waterstroom door de leidingen, 

wordt het temperatuurverschil over de binnenwand zo laag 

gehouden, dat de warmtelek door de binnenwand niet boven de 

berekende waarde uitkomt. 

Aan de dikte van de totale wand van de calorimeter moet 

tenslotte de voorwaarde worden gesteld, dat de calorimeter 

een voldoende stevigheid zal bezitten. 
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III-2- 2 Dikte van de binnenwand 

Om op één dag m.b.v. de calorimeter nog een redelijke meet

serie te kunnen uitvoeren mag de stabilisatietijd van de 

calorimeter bij een temperatuursprong van 5•c niet meer dan 

2 à 2,5 uur bedragen. Dat dit bij een dikte van 7,5 cm voor 

de binnenwand het geval is zal uit het vblgende blijken: 

Het volume van de binnenwand van de middelste en onderste 

ruimte bedraagt bij een dikte van 7,5 cm ongeveer 0,5 m3 . 

Het soortelijk gewicht van het polyurethaanschuim bedraagt 

35 kg/m
3

. De massa van de binnenwand van de middelste en 

onderste ruimte is daarom 0,5 x 35 = 17,5 kg. Daar de soorte

lijke warmte van het schuim 1850 J/kg,K groot is, moet door 

deze binnenwand bij een temperatuurverandering van 5•c een 

energie van 1850 x 17,5 x 5 = 16,2 x 10 4 J opgenomen/afgestaan 

worden. Voor de verdere berekening moet de temperatuur

vereffeningscoëff. a van het polyurethaan gebruikt worden. 

Deze coëfficiënt is gedefinieerd als: 

a=,.\;< e. c> m2;s 
Hierin is: 
À: de warmtegeleidingscoëff. van de materie 

c: de soortelijke warmte van de materie 

e= de soortelijke massa van de materie 

Voor de binnenwand vinden we voor a: 4 x 10-7 m2;s. 

3-1 

(W/m. K) 

(J/kg.K) 

(kg/m3 ) 

Uit figuur 3-2 kan voor de doorsnede van een wand de 

temperatuurverdeling ove~ de doorsnede afgelezen worden . 

. AllP-reerst - zal de temperatuurverdeling over de doorsnede 
• 

van de binnenwand een uur na de temperatuursprong bekeken 

worden. t = 3600 s,q a.t/b2 ~ 1. Uit figuur 3-2 volgt dan 

dat een uur na de temperatuursprong voor het midden van de 

binnenwand geldt: 

=>midden in de wand verschilt de temperatuur nog maar een 0,5·c 

met de temperatuur van de omgeving. Als de gehele wand een uur 

na de temperatuursprong nog 0,5'C in temperatuur met de 

omgeving zou verschillen, dan verschilt het midden van de wand 

na twee uur nog o,o5•c in temperatuur met de omgeving. 

In werkelijkheid is dit dus nog wat minder. Als benadering 

mag gezegd worden dat de temperatuur van de wand na twee uur 
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fig. 3-2 De temperatuurverdeling over een 
doorsnede van een wand, na een temperatuursprong ~p t:O 
b : halve dikte wand (m) 
y : afstand t.o.v. midden v.d. wand (m) 
T0 : temperatuur omgeving voor t < 0 re) 
T 1 : temperatuur omgeving voor t ~ 0 (C) 
T · temperatuur in de wand (C) 
a ; temperatuurvereffeningscoëff. (m2/s) 

gemiddeld nog 0,025•c met de omgeving verschilt. Na twee 

uur moet de binnenwand van de middelste en onderste ruimte 

daarom nog een energie van 1850 x 17,5 x 0,025 = 810 J 

opnemen/afstaan, om dezelfde temperatuur als de omgeving 

te krijgen. De helft van deze energie, 405 J, komt van/ 

gaat naar de binnenruimt~ van de calorimeter. Zou dit met 

een constante warmtestroom van 0,2 W gebeuren, dan duurt het 
• 

nog 2000 s voordat de wand op temperatuur is. Daar de 

warmtestroom min of meer exponentieel afneemt, zal 

na minder dan 1000 s de warmtestroom van/naar de binnenwand 

minder dan 0, 2 W geworden zijn. Voor het 2 x 20 \v armatuur 

ligt de stabilisatietijd dus in de buurt van 2 1/4 uur. 

Voor grotere armaturen kan de stabilisatietijd op eenzelfde 

manier worden berekend. 

Geïnstalleerd vermogen 
in de calorimeter 50 W 

Stabilisatietijd bij 
een temperatuursprong -2~ uur 
van 5 •c 
Tabel 3-1 

Stabilisatietijd calorimeter 

100 w 200 w 400 w 

.-2 uur -1~ uur ..... 1~ uu 
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M.b.v. formule 3-2 kan het maximaal toegestane temperatuur

verschil over de binnenwand van de middelste en onderste 

ruimte berekend worden, opdat de warmtelek door deze binnenwand 

niet meer dan 0,2 W bedraagt . 

Q = .À. A .AT 
x 

Q = warmtestroom door de wand 
À= warmtegeleidingscoëff. v.d. wand 
~T= temperatuurverschil over de wand 
x = dikte v.d. wand 
A = oppervlak v.d. wand 

(W) 
(W/m.K) 
(K) 
(m) 
(m2) 

3-2 

Het totale oppervlak van de binnenwand van de middelste en 
2 onderste ruimte is 6 m . De warmtegeleidingscoëff. is 0,025 W/m.K, 

zodat voor AT gevonden wordt: 

AT = 0,2 x 0,075 = 
0,025 x 6 

In het volgende gedeelte van dit hoofdstuk zal blijken dat 

een maximaal temperatuurverschil van 0,1•c over de binnenwand 

te realiseren is, zodat 7,5 cm voor de dikte van de binnenwand 

ook ten aanzien van de warmtelek door deze wand voldoet. 

III-2- 3 Dikte van de buitenwand 

Om de calorimeter de gewenste stevigheid te geven, zal de 

dikte van de buitenwand tenminste zo'n 15 cm moeten bedragen. 

Daarnaast is de dikte van de buitenwand van invloed op 

de grootte van de warmtestroom tussen de koperplaatconstructie 
• en de omgeving van de calorimeter. 

Een temperatuurverschil van 25•c over de buitenwap~ lijkt een 

waarde, welke tijdens de metingen met de calorimeter zelden 

of nooit overschreden zal worden. De maximale warmtestroom 

per m2 door de buitenwand volgt dan uit formule 3-2: 

Q' = 0,025 x 25 = 4 , 17 W/m2 
0,15 

In het volgende gedeelte van dit hoofdstuk wordt de onderlinge 

afstand tussen de leidingen op de koperplaatconstructie en de 

hoeveelheid water door deze leidingen berekend, opdat bij een 

warmtestroom van 4,17 W/m2 door de buitenwand het temperatuur

verschil over de binnenwand niet meer dan O,l°C bedraagt 
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(zie hoofdstuk III-2-2) • Voor beide parameters worden 

redelijke waarden gevonden, zodat 15 cm voor de dikte van de 

buitenwand ook ten aanzien van de warmtelek door deze wand 

voldoet. 

III-2- 4 Watercircuit 

De afstand tussen de leidingen op de koperplaatconstructie 

en de hoeveelheid water door deze leidingen moeten zo gekozen 

worden, dat bij een warmtestroom van 4,17 W/m2 door de 

buitenwand het temperatuurverschil over de binnenwand niet meer 

dan 0,1•c bedraagt. 

Onderlinge afstand leidingen 

De maximale grootte van het temperatuurverschil over de 

binnenwand ten gevolge van de temperatuurverschillen over de 

koperplaat is op 0,025°C gesteld. Allereerst wordt een 

formule voor het maximale temperatuurverschil ,over de plaat 

afgeleid. 

Theorie. Figuur 3-3 geeft een gedeelte van de plaat weer dat 

zich juist tussen twee leidingen bevindt. 

fig. 3-3 

Een gedeelte van de watergeleidende koperplaat 
tussen twee waterleidingen 

We veronderstellen dat de warmtestroom van/naar deze plaat 

Q' W/m2 bedraagt, de dikte van de plaat d meter en de lengte 

1 meter is. De warmtegeleidingscoëff. van de plaat noemen 

we ,\ (\'il/m.K). De ruimte tussen de twee leidingen verdelen-

we in stripjes met elk een breedte dx. We nemen twee willekeurige 

stripjes, op een afstand 4x van elkaar. De temperatuurgradiënt 

in de breedterichting over het stripje op plaats x schrijven 
dT (x) . . dT {x +.A x) 

we als dx , over het strlpJe op plaat x +.Ax als: dx 
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In de lengterichting van de stripjes veronderstellen we geen 

temperatuurverschil. Alleen in de breedterichting ontstaat dus 

eenrwarmtestroom, en deze bedraagt op de plaatsen x en x + AX 

resp. : 

Q(x) = 
A . dT(x) . 1 . d 

Q(x + Ax) 

dx 

= À . dT (x + Ax) • 1 • d 
dx 

3-3 

3-4 

hetgeen weer uit formule 3-2 volgt. Als er nu door het 

gedeelte van de plaat dat door de stripjes begrensd wordt 

warmte opgenomen of afgestaan wordt zal de warmtestroom 

door de beide stripjes verschillen, en voldoen aan de

vergelijking: 

\ d. (dT(x) -dT(x+.1x)) 
A • 1 . dx 

Algemeen geldt: 

lim 
AX~Û 

dT(x) dT(x +~x) 
dx dx d

2
T 

--------~~x----------- = dx2 

= Q' • 1 • Ax 

Voor vergelijking 3-5 kan daarom ook geschreven worden: 

Q' 
D 

.:=::> T (x) 
(~· 2 

= 

0

} d.ï\ ·,~ (dx) = ~ Q' 2 .x 
d. )\ 

• 
C = 0 , blijkt uit het feit dat dT nul moet zijn 

1 dx 
als Q' nul is. 

Het temperatuurverschil over een breedte u van de plaat 

bedraagt dus: 

AT (u) 
Lo• 2 = '2- .u 
Î\. d 

als de warmtestroom alleen in één richting plaats heeft 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

en de warmtestroom van/naar de plaat hornogeen over de plaat 

verdeeld is. 

Als de temperatuur van het water door beide leidingen 

hetzelfde is, en de warmtestroom van/naar de plaat hornogeen 
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over de plaat is, zal de temperatuur van de plaat midden 

tussen beide leidingen het meest van de temperatuur van 

de plaat onder de leidingen, en dus van de watertemperatuur, 

afwijken. Door het midden van de plaat stroomt juist geen 

warmtestroom, de warmtestroom door de plaat keert daar 

juist om. Als de afstand tussen de leidingen x meter bedraagt 

geldt daarom voor het maximale temperatuurverschil over de 

plaat: 

AT . = ~Q' • {~x) 2 
max )\ . d = Q l 2 . x 

8 • )\ • d 

Berekening afstand tussen de leidingen m.b.v. de 

afgeleide vergelijking 3-10 

3-10 

M.b.v. vergelijking 3-10 kan nu de max~male afstand tussen 

de leidingen berekend worden. Als T 0,05°C bedraagt, ma x 
is de bijdrage van de temperatuurverschillen in de plaat 

aan het gemiddelde temperatuurverschil over de binnenwand 

ongeveer 0,025°C. De dikte d van de koperplaat bedraagt 
2 1,5 mm, de warmtestroom perm naar de koperplaat (Q') 

4,17 W. Worden nu alle gegevens in vergelijking 3-10 

ingevul~dan wordt voor de maximale afstand tussen de leidingen 

gevonden: 

x = 8 • 390 . 0,0015 . 0,05 _ 0 , 24 m 
4,2 -

Tot nu toe is er niet over het temperatuurverschil tussen 

de leidingen en de koperplaat, dus over het temperatuur

verschil over de lijmlaag, gesproken. Eerekeningen hadden 

namelijk geleerd dat dit te verwaarlozen is. 

Dit werd bevestigd door de meting die aan ~koperplaat

constructie verricht werd, toen deze klaar was. 

Voor deze meting werden op verschillende plaatsen op een 

koperplaatconstructie Pt 100 temperatuurvoelers aangebracht. 

Het was mogelijk een temperatuurverschil op±0,2°C na 

nauwkeurig te bepalen. Doordat de koperplaat in direct 

contact met de omgeving stond, was een grote warmtestroom 

van/naar de plaat mogelijk. Door de leidingen op de koperplaat

constructie werd water met een temperatuur van 35~ gepompt. 
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De warmte-afgifte door de koperplaat was nu zo groot, 

dat de temperatuur van de plaat midden tussen twee leidingen 
D 

reeds 3 C van de watertemperatuur afweek. Er werd echter geen 

meetbaar verschil tussen de temperatuur van de leidingen 

en de temperatuur van de koperplaat achter de leidingen 

gevonden, wat betekent dat dit temperatuurverschil minder 

dan 0,2•c moet zijn geweest. Hieruit vo!~t,dat de dikte van 

de lijmlaag minder dan 0,1 mm is. over de ko erplaat 

Bij een temperatuurverschil van 0,05°C wat de maximale 

waarde is die voorkomen kan als de koperplaatconstructie zich 

in de calorimeterwand bevindt) is het temperatuurverschil 

over de mijmlaag daarom kleiner dan 0,003•c, en dus volkomen 

te verwaarlozen t.o.v. het toegestane temperatuurverschil 

over de binnenwand. 

Om ook naderhand de temperatuur van de koperplaatconstruc

ties op verschillende plaatsen te kunnen bepalen, worden 

er een twintigtal Pt 100 temperatuurvoelers op de koperplaat 

aangebracht. 

Grootte waterstroom door de leidingen 

Opdat het temperatuurverschil over de binnenwand niet meer 

dan 0,1°C bedraagt, is de bijdrage door de temperatuurverandering 

van het water hieraan op maximaal o,os•c, gemiddeld over 

de binnenwand, gesteld. Het temperatuurverschil tussen de 

uit- en ingaande waterstroom mag daarom het dubbele van deze 

waarde bedragen: 0,1°C. Het water door de wand van de bovenste 
, 

ruimte moet de meeste warmte opnemen/afstaan, omdat het 

buitenoppervlak van deze ruimte het gr~otst is (6 m2}. 

Maximaal bedraagt de warmtestroom door de buitenwand van deze 

ruimte: 6 x (4,17} = 25 W. M.b.v. formule 1-1 kan berekend 

worden dat er door de leidingen 3,6 liter water per minuut 

moet stromen opdat het temperatuurverschil tussen de uit-

en ingaande waterstroom niet meer dan 0,1°C bedraagt. 

Voor het rondpompen van het water staan Haage thermostaat

baden, type NBS, tot de beschikking. Het verband tussen de 
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weerstandsdruk en de hoeveelheid water die deze thermostaat

baden kunnen rondpompen volgt uit figuur 4-1. Voor de 

waterleidingen werd de voorkeur aan messing leidingen gegeven. 

De messing buisjes zijn rechthoeking van vorm, waardoor een 

groot contactoppervlak met de plaat mogelijk is. De afmetingen 

van de buisjes zijn: 25 x 12 x 1 rnm. Deze afmetingen zijn zo 

gekozen1 dat de optredende weerstandsdruk bij het rondpompen 

van 3,6 1/min zo gering blijft, dat de thermostaatbaden 

deze waterstroom gemakkelijk rond kunnen pompen. Voor de 

bovenste ruimte zal de weerstandsdruk berekend worden. 

Drukverlies leidingen bovenste ruimte 

Voor de bovenste ruimte bestaat de koperplaatconstructie 

uit een aan één zijde open doos. De lengte en breedte van de 

doos moet 2 x 7,5 cm groter zijn dan de overeenkomstige 

afmetingen van de binnenruimte van de calorimeter. Rekening 

houdend met de berekende onderlinge afstand tussen de messing 

buisjes zal de koperplaatconstructie er dus als volgt uit 

kunnen zien: 

1950 

I 

.,. ",.._- --- - ----- ------ --- -----

fig. 3-4 

Koperplaatconstructie voor de bovenste ruimte, afmetingen 
in rnm. 

Het drukverlies wordt door inwendige wrijving ·en 

de bochten in de leidingen veroorzaakt. Voor het drukverlies 

per lengte-eenheid geldt de volgende formule: 
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2 
• V 

Hierin is: 
de dichtheid van het stromende medium 

V 

weerstandscoëfficiënt 
de gemiddelde snelheid van het 
medium 

stromende 

DH: hydraulische diameter van de leiding 
(m/s) 
(m) 

3-11 

Voor een laminaire stroming hangt de weerstandscoëff. alleen 

van het Reijnoldsgetal van de stroming volgens de volgende 

vergelijking af: 

À = 64 
Re 

Re = getal van Reijnolds 

3-12 

Bij een turbulente stroming hangt A ook van de inwendige 

ruwheid van de leidingen af. Een stroming is laminair als 

Re< 2300, en turbulent als Re > 2300. Het getal van Reijnolds 

is een maat voor de verhouding van traagheidskrachten tot 

viskeuze krachten, en is gedefinieerd als: 

Re = V • DH 
V 

Hierin is: 
v : de gemiddelde snelheid van het stromende 

medium 
.DH: de hydraulische diameter van de leiding 

..".. : de kinematische viscositeit van het 
stromende medium 

De hydraulische diameter van een leidi~g is als volgt 

gedefinieerd: 

D = 4F 
H S 

Hierin is: 
F oppervlak loodrechte doorsnede van de leiding 
S : omtrek van de leiding 

3-13 

(m/s) 
(m) 

(m2/s) 

De hydraulische diameter van de messing buisjes bedraagt: 

D 4 23 x 10 = 14 mm 
H = x 10 + 10 + 23 + 23 

Om het getal van Reijnolds voor de stroming te kunnen berekenen 

moet de over de doorsnede van de leidingen gemiddelde snelheid 
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van het water door de leidingen bekend zijn. Voor de 

grootte van de waterstroom door de leidingen was 3,6 liter 
-5 3 per minuut gevonden, dus 6 x 10 m /s. De snelheid 

van het water door de leidingen bedraagt dus: 

6 x 10-5 

v = 10 x 23 x 10-6 = 0 ' 26 m/s 

-6 2 De kinematische viscositeit van water bedraagt 1.01 x 10 m /s. 

Voor het getal van Reijnolds voor deze stroming wordt 

daarom gevonden: 

Re = 0,26 x 14 x 10-3 

1,01 x 1o-6 = 3600 

De stroming is dus turbulent. Ä hangt daardoor van de 

inwendige ruwheid van de messing leidingen af. Voor de 

leidingen bedraagt de inwendige ruwheid in mm: 0,0015 mm 

(bron: lit. 13, blz 210). À kan nu uit figuur 3-6 afgelezen 

worden: À = 0 , 0 4 • 

Vullen we nu alle gegevens in formule 3-11 in, dan vinden 

we voor dp/dl: 

~=~x 10
3 

x 0,04 x (0,26)
2 

dl 0,014 100 N/m2 

De totale lengte van de buisjes op de koperplaatconstructie 

bedraagt, zoals uit figuur 3-4 volgt, ongeveer 22 meter. 

Het drukverlies door inwendige wrijving is dus 2200 N/m
2 

~ 0,22 m Wk. 

De bochten in de leidingen veroorzaken echter nog een extra 

drukverlies. Hiervoor geldt de formule: 

3-15 

1 is een coëfficiënt die van de vorm en de afmetingen 

van de bocht afhangt. Uit figuur 3-5 kan ~ afgelezen worden. 

fig. 3_;5 

h/b = 
~ 

0,251 0,5 
= 2,1 1,7 

1,0 

1,2 

2,0 

0,6 

De waarde van f, afhankelijk van de hoogte/breedte verhou
ding1van een rechthoekige bocht in een luchtleiding. 
Bron: lit 13, blz. 928 
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Hoewel t gegeven wordt voor een luchtstroming, mogen de 

waarden ook voor deze waterstroming gebruikt worden daar de 

Reijnolds waarde van de waterstroming van dezelfde orde 

van grootte is als de Reijnolds waarde van de luchtstroming 

(5000) , waarvoor deze waarden gegeven worden. 

Op de koperplaatconstructie kunnen we twee soorten bochten 

onderscheiden: 

1) de bocht waarbij de leiding op dezelfde zijde van de 

koperplaatconstructie blijft, dan is h/b: 0,43 

en t dus ~ 1 , 9 • 

2) de bocht waarbij de leiding van de ene naar de andere 

zijde van de koperplaatconstructie overgaat, h/b = 2,3 

en ! dus ~ 0, 5 

Van bocht 1 zijn er in het totaal 10, van bocht 2: 7. De totale 

"t bedraagt daarom: 

1 = 10 X 119 + 7 X 015 = 2215 

Het drukverlies t.g.v. de bochten is dus groot: 

p = ~ x 22,5 x 1000 x (0,26)
2 = 760 N/m

2 = 0,076 m Wk. 

Totaal bedraagt het drukverlies over de messing leidingen 

van de koperplaatconstructie voor de bovenste ruimte dus 

omstreeks 0,30 m Wk. 

De thermostaatbaden kunnen dus gemakkelijk 3,6 1/min 

rondpompen. 

• 
Temperatuurverandering van het water door de leidingen 

Het water mag als incompressibel beschouwd worden. Als 

de stroming adiabatisch is geldt: 

e,=el. 

fig. 3-7 

Incompressibele, adiabatische, stroming 
in een rechte buis. 
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L 2 I - ~ 2 I ~vl + el + pl el - 2v2 + e2 + p2 e2 3-16 

e = specifieke inwendige energie (Jikg) 

Daar de stroming incompressibel is geldt v
1 

= v
2 

en 

e is constant. Vergelijking 3-16 kan daarom ook geschreven 

worden als: 

3-17 

Het drukverlies in de leidingen van de bovenste ruimte bij 

een waterstroom van 3,6 llmin bedraagt ongeveer 3000 Nlm 2
, 

de toename van de specifieke inwendige energie van de 

waterstroming is dus 300011000 = 3 Jlkg. De soortelijke 

warmte van water bedraagt 4200 Jlkg.K. Door het drukverlies 

ontstaat dus een temperatuurverhoging van 314200 = 0,0007°C. 

Dit is geheel te verwaarlozen. 

III-3 Aan- en afzuigopeningen 

III-3-1 Grootte van de luchtstromen 

De calorimeter moet op twee manieren met lucht doorspoeld 

kunnen worden: 

methode A: De lucht komt via de onderste ruimte de calorimeter 

binnen, stroomt via de stralingsabsorberende plaat naar de 

middelste ruimte en wordt' daarna door het armatuur afgezogen. 

In het geval dat het armatuur rechtstr~eks op het afzuigkanaal 

aangesloten is moet er een aparte luchtstroom door de bovenste 

ruimte stromen. 

methode B: Nu komt de lucht via de middelste ruimte de calorimeter 

binnen, en wordt zowel door de stralingsabsorberende mat als 

het armatuur uit de middelste ruimte gezogen. De luchtstromen 

door de stralingsabsorberende mat en het armatuur zijn dus 

twee gescheiden luchtstromen. Ook bij deze methode moet er 

door de bovenste ruimte bij kanaalafzuiging een aparte, derde, 

luchtstroom gestuurd worden. 

Van deze luchtstromen valt alleen voor de luchtstroom door 

het armatuur een gefundeerde maximum waarde te geven. Uit 

de meetresultaten met de calorimeter bij Philips blijkt namelijk 

dat bij volurne's per uur door een armatuur groter dan de waarde 
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welke gevonden wordt door de getalwaarde van het door het 

armatuur opgenomen vermogen met de faktor 1,2 te vermenig

vuldigen, de warmtebalans van het armatuur nauwelijks meer 

verandert. Tevens zijn grotere luchtstromen niet interessant) 

daar deze in de praktijk niet voorkomen, omdat de lichtstroom 

van de lampen dan teveel afneemt. 

Het grootste armatuur waarvan de warmtebalans m.b.v. de 

calorimeter gemeten moet kunnen worden is het 4 x 65 W 

armatuur. Het totale vermogen dat dit armatuur opneemt 

(inclusief voorschakelapparaat) bedraagt 1,25 x(4 x 65) = 325 W. 

De maximale luchtstroom die door een armatuur in de calorimeter 

gestuurd moet kunnen worden is daarom: 1,2 x 325 = 390 m3/h. 

In hoofdstuk IV-2 van dit verslag zal blijken dat vanwege 

meettechnische redenen de luchtstroom door het plenum en de 

luchtstroom door de stralingsabsorberende mat bij methode B 

niet groter dan de maximale luchtstroom door het armatuur 

zullen zijn, waarvoor 400 m3/h genomen wordt. 

III-3-2 Aan- en afzuigopening bovenste ruimte 

In de bovenste ruimte van de calorimeter moet zowel een 

aan- als afzuigopening aangebracht worden, voor de aparte 

luchtstroom waarmee dit gedeelte van de calorimeter doorspoeld 

wordt als het armatuur m.b.v. kanaalafzuiging afgezogen wordt. 

In de praktijk is de luchtsnelheid in een plenum bij kanaal

afzuiging zeer klein, daarom is het belangrijk dat ook in 

de calorimeter de luchtsnelheid in de bovenste ruimte door 

de aparte plenumluchtstr?9m klein is, daar de warmteoverdracht 

van het armatuur aan de bovenste ruimte anders te veel 
• 

door deze snelheid beïnvloed wordt. Daarom moeten de aan-

en afzuigopening groot gemaakt worden. 

Aanzuigopening. 

Op 10 cm van de zijwanden, en op 5 cm van de bovenwand van 

de bovenste ruimte wordt een laag filtermat van 1 cm dikte 

aangebracht. Achter de filtermat.langs de lange zijwanden 

wordt een plat kanaal aangebracht, afmeting doorsnede 

50 x 200 mm, met gaatjes erin. De manier waarop de gaatjes 

in de kanalen aangebracht worden wordt in hoofdstuk III-3-5 

besproken. Door dit kanaal wordt de lucht aangevoerd. Doordat 

de filtermat een bepaalde, doch geringe, luchtweerstand heeft 

(<1 mm Wk), zal de luchtsnelheid door de filtermatten ongeveer 

uniform zijn. Het gehele oppervlak van de bovenruimte gaat 



- 37 -

daardoor als aanzuigopening dienen. Maximaal bedraagt de 

snelheid door de filtermatten ongeveer 4 cm/s. 

Om de straling van het armatuur naar de bovenste ruimte 

van de calorimeter zoveel mogelijk te absorberen worden 

de filtermatten zwart gemaakt. De stralingsenergie wordt 

in de mat in warmte omgezet, welke door de doorstromende 

lucht opgenomen wordt. Daar de warmte-overdracht door 

convectie van de matten groot is, zullen de matten bij 

benadering dezelfde temperatuur als de doorstromende lucht 

hebben. 

Afzuigopening. 

De afzuigopening bestaat uit twee evenwijdige platte kanalen 

langs de bovenzijde van de bovenste ruimte. De afmetingen 

van de doorsnede van de kanalen zijn: 50 x 100 rnrn. Aan de 

onderzijde van de kanalen worden de gaatjes aangebracht. 

Over de onderzijde van de kanalen wordt een gekromde laag 

filtermat aangebracht, waardoor de invloed van de lucht

snelheid door de gaatjes op de luchtverplaatsing in de 

bovenste ruimte minimaal is. Door de filtermat is de lucht

snelheid maximaal 20 cm/s. 

fig. 3-8 

Doorsnede over de breedte 
van de bovenste ruimte 

Voor het geval dat de bovenste ruimte als onderdrukplenum 

gebruikt wordt, is het ongeschikt alleen de afzuigopening van de 

aparte plenumlucht nu als afzuigopening voor de lucht door 

het armatuur te gebruiken. Daar er in dat geval geen aparte 

luchtstroom door de bovenste ruimte gestuurd wordt, zou 

de aanzuigopening van deze luchtstroom niet gebruikt worden. 
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Door de filtermatten van deze aanzuigopening zou geen lucht 

stromen, waardoor deze filtermatten een hogere temperatuur 

dan de lucht in de bovenste ruimte krijgen,omdat een groot 

gedeelte van.de stralingsenergie naar de bovenste ruimte 

door deze matten geabsorbeerd wordt. Daarom wordt,als het 

armatuur m.b.v. onderdrukplenum afgezogen wordt,de lucht 

ook door de aanzuigopening van de aparte plenumluchtstroom 

afgezogen. 

III-3-3 Aanzuigopening middelste ruimte 

In de middelste ruimte van de calorimeter moeten alleen--de 

aanzuigopeningen aangebracht worden die in hoofdstuk V-1 

besproken worden. Figuur 3-9 geeft een doorsnede van 

de middelste ruimte met aanzuigopeningen. 

fig. 3-9 

Doorsnede over de öreedte van de middelste ruimte 

Zoals uit figuur 3-9 volgt wordt het aanzuigkanaal gedeeltelijk 

in de wand van de middelste ruimte aangebracht. Anders zou 

het kanaal nl. teveel ruimte in beslag nemen, waardoor voor 

de breedte van de calorimeter een grotere waarde dan 1 meter 

zou moeten worden genomen. Dit heeft bepaalde nadelen, zoals 

het minder uniform bestralen van de stralingsabsorberende 

mat/plaat. Om de warmtelek tussen de koperplaatconstructie 

en de aanzuigkanalen, en dus de warmtelek tussen de koperplaat

constructie en de lucht in de middelste ruimte, hierdoor niet 

te vergroten is ook voor de afstand tussen de aanzuigkanalen 

en de koperplaatconstructie 7,5 cm (=dikte binnenwand) 

genomen, reden waarom de koperplaat het in fig. 3-9 getoonde 

geknikte profiel heeft. 
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Als de luchtstromen door het armatuur en de stralingsabsor

berende plaat de maximale grootte hebben (totaal 800 m3/h), 

is de luchtsnelheid door de aanzuigopening ongeveer 45 cm/s. 

III-3-4 Aan- afzuigkanaal onderste ruimte 

Als de calorimeter volgens methode A met lucht doorspoeld 

wordt moet er lucht de onderste ruimte ingestuurd kunnen 

worden, bij methode B daarentegen moet lucht uit 

de onderste ruimte gezogen worden. Er is voor een gecombineerd 

aan- afzuigkanaal gekozen. 

fig. 3-10 

Doorsnede over de breedte van de 
onderste ruimte 

III-3-5 Gaatjes in de aan- en afzuigkanalen 

Om te kunnen beslissen hoe de gaatjes in de aan- en afzuig

kanalen aangebracht moeten worden dient bekend te zijn 

wat de invloed is van de grootte, het aantal, en de verdeling 

van de gaatjes op de ver9~ling van de uitstroomdichtheid, 

cq. instroomdichtheid,over het kanaal ~n het drukverlies. 

Aanzuigkanaal (theorie) . 

" " , 

, 

fig. 3-11 

Aanzuigkanaal 

1 

, " 
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De luchtstroom door het aanzuigkanaal van figuur 3-11, 

op een afstand x meter vanaf het begin van het kanaal, 

schrijven we als V (m3/s). Uit de gaatjes van het x 
volgende stukje kanaal met lengte dx stroomteen luchtstroom 

van dV m3;s naar buiten, zodat op een afstand van x+ dx 

meter vanaf het begin van het kanaal de luchtstroom door 
3 het kanaal nog maar (V - dV) m /s bedraagt. Deze 

x 3 
luchtstroom kan ook geschreven worden als Vx+dx (m /s). 

Er geldt dus: 

vx = vx+dx + dV 

Als de over de doorsnede van het kanaal gemiddelde 

luchtsnelheid in het kanaal op plaa~x v m/s bedraagt, x 
kan V ook als volgt geschreven worden: x 

V = V • b . h x x 

Hierin is: 
b breedte doorsnede kanaal (m) 
h : hoogte doorsnede kanaal (m) 

3-18 

3-19 

Door de impuls die de lucht door het kanaal in de stromings

richting heeft, zal de lucht niet loodrecht uit de gaatjes 
• stromen maar onder een hoek p < 90. 

~ p 

fig. 3-12 

Luchtstroom uit een gaatje 
van het aanzuigkanaal 

Zoals in figuur 3-12 is weergegeven wordt de luchtstraal 

uit een gaatje eerst smaller. De verhouding tussen het 

oppervlak van de doorsnede van de straal op de plaats waar 

de straal het smalst is, en het oppervlak F van het gaatje, 

wordt de contractief~c~ genoemd. Emp~risch blijkt dat 

deze rechtevenredig VP'/pt is: 
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Hierin is: 
~· evenredigheidsconstante 
p' de statische overdruk in het 

kanaal 
p' 

t 
de som van p' en de dynamische 
druk in het kanaal 

De evenredigheidsconstante~' kan aan het eind van 

3-20 

het kanaal berekend worden, daar geldt namelijk: p' = pt, 

dus ,)1 =,)"-' . Het blijkt dat de waarde van deze constante 

0,62 is (brón: lit. 12, blz 351). 

In figuur 3-12 is een gedeelte van de luchtstraal gearceerd. 

Dit wordt de kernzone genoemd, hierin is de luchtsnelheid 

gelijk en maximaal. Deze luchtsnelheid noemen we w (m/s). 

De kernzone begint op de plaats waar de doorsnede van de 

straal het smalst is. 

Voor de luchtstroom uit een gaatje kan nu de volgende 

vergelijking opgesteld worden: 

V=~· F . w = 0,62 Vp'/pt . F . w 

Hierin is: 
V: de grootte van de luchtstroom uit een 

gaatje van het aanzuigkanaal 
~: contractiefactor · 
F: oppervlak van het gaatje 
w: snelheid in de kernzone van de lucht

straal uit het gaatje 
p':de statische overdruk in het kanaal 
pt:de som van p' en de dynamische druk 

in het kanaal 

• 

(m/s~ 
(N/m ) 

(N/m2 ) 

3-21 

De snelheid w kan m.b.v. van de vergelijking van 

Bernouilli berekend worden. Deze luidt voor een adiabatische 

stroming zonder viscositeit, terwijl de zwaartekracht 

verwaarloosd wordt: 

2 
~v + p/e = constant 

2 
~ ~v + P lle = x x 
Hierin is: 

de over de doorsnede van het kanaal 
gemiddelde luchtsnelheid in het kanaal, 
op een afstand van x meter vanaf het 
begin van het kanaal 
de statische druk in het kanaal, op een 
afstand van x meter vanaf het begin van 
het kanaal 

3-22 

3-23 

(m/s) 
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de luchtsnelheid in de kernzone van de 
uit de gaatjes stromende luchtstraal, 
op een afstand van x meter vanaf het 
begin van het kanaal 
statische buitendruk 
dichtheid stromende medium 

(m/s~ 
(N/m 1 
(kg/m ) 

Als p~ als de statische overdruk in het kanaal (t.o.v. de 

omgeving) op een afstand van x meter vanaf het begin van het 

kanaal gedefinieerd wordt kan geschreven worden: 

p - p = p' x 1 x 

Uit vergelijking 3-23 en 3-24 volgt voor w : x 

2 2 
~w = ~v +(p - p

1
)/o x x x \. 

Voor de dynamische druk in het kanaal geldt: 

de dynamische druk in het kanaal, 
op een afstand van x meter vanaf het 
begin van het kanaal 

Uit 3-26 volgt: 

Vergelijking 3~27 in ver~elijking 3-25 ingevuld geeft: 

3.-24 

3-25 

3-26 

3-27 

3-28 

(pt) is de totale overdruk in het kanaal 
(t.o~v. de statische buitendruk), op x meter 
vanaf het begin van het kanaal (N/m2 ) 

Des t~ groter de afstand tot het begin van het kanaal, 

des te kleiner de luchtsnelheid in het kanaal. Uit de formule 

van Bernouilli volgt dat de statische druk in het kanaal 

dan moet toenemen: 

~v2 + p lP = constant 
X X\. 

3-29 

~ ~v; + (p1 + p~>le = constant 3-30 
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2 
~ ~v + p' Ie = constant x x 

2 
~ p~/e = -~v x + constante 

Uit vergelijking 3-32 volgt tenslotte: 

dp' x 

dx 
= V x 

dv x 

dx 

In het kanaal treden echter verliezen door wrijving 

en verwijding van de straal op. Daardoor is de toename 

3-31 

3-32 

3-33 

van de statische druk minder dan uit vergelijking 3-33 volgt. 

Dit wordt m.b.v. de constante ~weergegeven, die de 

drukomzettingscoëff. genoemd wordt. Vergelijking 3-33 

wordt dan: 

dp' dv 
x = - rz. .v . ~ . e 3-34 

dx x. dx 

Empirisch blijkt dat deze coëfficiënt bij benadering voor 

gehele kanaal dezelfde waarde heeft. 

Als voor een uitstromingsoppervlak ter grootte van dx.b m 

het totale gaatjesoppervlak dF m2 bedraagt, dan kan de 

verhouding tussen beide oppervlakken met i worden weerge

geven: 

2 

dF 
i = b.dx 3-35 

Uit de vergelijkingen 3-18, 3-19, 3-2r, 3-25, 3-34 en 

3-35 kan de volgende vergelijking afgeleid worden, voor hetr 

geval dat de gaatjes gelijkmatig over het uitstromingsoppervlak 

verdeeld zijn: 

V + x 

dv x 

dx 

De randvoorwaarde is: v 1 = 0. We vinden nu: 

Y /Y = ~ « cos (o( (1-x/1)) x s~n 

ol. = 0 '62. 0ï . i .1/h 

Y is de uitstromingsdichtheid bij gelijkmatige 
verdeling van de stroming over het uitstromings
oppervlak (m/s), dus: 

3-37 
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Y = (v • h) (i • 1) 
0 

Y = uitstromingsdichtheid op een afstand x x van het begin van het kanaal 

3-38 

(m/s) 

De verhouding tussen het totale oppervlak van de gaatjes 

en het oppervlak van de doorsnede van het kanaal wordt 

m.b.v. de coëfficiënt k weergegeven: 

k = i.l 
11 

In onderstaande grafiek is voor enkele waarden van k 

3-39 

de verhouding Y /Y uitgezet. Hierin is voor~ :0,7 genomen, x 
een waarde die empirisch berekend is {Bron: lit. 1~ 

1,2 

1 

o,s 

0,6 

0,2 

Û+---r--.,...--.------r--,-
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

~x/1 

fig. 3-13 

• 

De verhouding Y /Y uitgezet tegen de dimensieloze 
afstand vanaf hgt begin van het kanaal. 

Conclusie: Uit figuur 3-13 volgt dat een redelijk uniforme 

uitstromingsdichtheid over de lengte van het kanaal 

verkregen wordt als het totale oppervlak van de gaatjes in 

het kanaal niet groter is dan het oppervlak van de doorsnede 

van het kanaal. k mag dus niet groter dan 1 zijn. 

Drukverlies. Het drukverlies bij een aanzuigkanaal is gelijk 

aan de som van de dynamische en statische druk aan het begin 

van het kanaal. De dynamische druk kan m.b.v. vergelijking 

3-26 berekend worden. 
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Om de statische druk te berekenen moet vergelijking 3-25 

worden gebruikt: 

Voor w geldt de formule: 
0 

y /Y x wo= __ vo 

k ·.P-

3-40 

3-41 

Voor de statische druk aan het begin van het kanaal geldt 

dus: 

p• = 
0 

Afzuigkanaal (theorie) 

3-42 

Gebruiken we hetzelfde kanaal als afzuigkanaal, dan mag de 

afgeleide vergelijking 3-36 niet gebruikt worden. De lucht 

zal nu loodrecht door de gaatjes het kanaal instromen, 

·en de contractie van de straal zal minder zijn. De 

luchtsnelheid door een gaatje zal van de statische onderdruk 

in het gaatje (t.o.v. de statische buitendruk) afhangen. 

Aan het eind van het kanaal is de luchtsnelheid in het kanaal 

klein t.o.v. de luchtsnelheid door de gaatjes. Daarom 

wordt aan het eind van het kanaal het grootste gedeelte van 

de dynamische druk van de instromende luchtstroompjes in 

statische druk omgezet. De statische druk aan het eind 

van het kanaal in het kanaal is daardoor niet veel lager 
,-

dan de omgevingsdruk. In de richting van de stroomlijnen 
• 

in het kanaal neemt de dynamische druk toe, en dus moet 

volgens Bernouilli de statische druk afnemen als we een 

stroomlijn van het eind naar het begin van het kanaal volgen. 

Door wrijving en vernauwing van de luchtstroom in het 

kanaal zal de dynamische druk minder toenemen dan de statische 

druk afneemt. Daardoor is de totale druk aan het begin van 

het kanaal lager d~n aan het eind van het kanaal. De lucht

snelheid door de gaatjes is hierdoor aan het begin van het 

kanaal groter dan aan het eind van het kanaal. Daar de 

contractie van de straaltjes bij een afzuigkanaal over de 

lengte van het kanaal constant is, is ook de stromingsdichtheid 

aan het begin van het kanaal het grootst. Dus juist omgekeerd 

vergeleken met het aanzuigkanaal. 

Empirisch blijkt dat het verschil in stromingsdichtheid 
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bij een afzuigkanaal kleiner is dan bij een aanzuigkanaal. 

Als het totale oppervlak van de gaatjes dus zo groot gemaakt 

wordt, dat als het kanaal als aanzuigkanaal gebruikt wordt 

de uitstromingsdichtheid voldoende uniform is, dan is 

de instromingsdichtheid in het geval dat het kanaal als 

afzuigkanaal gebruikt wordt in ieder geval voldoende uniform. 

Daar bij een afzuigkanaal de dynamische druk van de 

luchtstraaltjes door de gaatjes niet verloren gaat, is het 

drukverlies veel kleiner vergeleken met het aanzuigkanaal 

onder dezelfde omstandigheden. 

Toepassing theorie 

Bovenste ruimte, aanzuigkanaal aparte plenumluchtstroom 

Het aanzuigkanaal voor de aparte plenumluchtstroom bestaat 

in feite uit twee kanalen. Om een redelijk uniforme 

uitstromingsdichtheid te krijgen mag het totale oppervlak 

van de gaatjes in elk van de twee kanalen niet groter 

dan de doorsnede van het kanaal zijn. Voor deze situatie 

(k = 1) zal het drukverlies berekend worden. 

De dynamische druk aan het begin van het kanaal bedraagt: 

~ ev~ . De grootste luchtstroom door elk kanaal is 200 m3/h~ 
de luchtsnelheid aan het begin van de kanalen is maximaal: 

200 
(vo)max = 3600 x 0,2 x 0,05 = 5 , 5 m/s 

~ De maximale dynamische druk aan het begin van de kanalen 
,, 

bedraagt: 

De maximale statische druk aan het begin van het kanaal 

kan m.b.v. vergelijking 3-42 berekend worden. Uit figuur 3-13 

. volgt dat Yx/Y voor k = 1 aan het begin van het kanaal 

ongeveer 0, 9 is~ 

Voor/-" geldt volgens vergl. 3-20: 

/"- = 0,62 VP'/p' t 

3-43 
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Aan het begin van het kanaal geldt daarom voor~ 

,.#= 0,62 ~ 3-44 
Po 18 

Vergelijking 3-44 in 3-43 ingevuld geeft: 

p' 
0 = 0,6,. 8 )2 

\V:~ + 18. 

- 0,6(30,25) 3-45 

0 

2 Uit deze vergelijking volgt voor p': 38 N/m. 
0 

Het totale, maximale, drukverlies bedraagt daarom: 
2 

18 + 38 = 56 N/m , een te accepteren waarde. 

De snelheid waarmee de lucht de gaatjes uitstroomt zal 

maximaal een 10 m/s zijn. 

1 

vxfw 

\ 0,$ 

O,l/ 

0,) 

0,1 

0,1 

J 1 J " 5 20 JO i(O SO IOO \ 

fig. 3-14 -7 x/d 

De axiale snelheid van een uitstromend luchtstroompje 
uit een ronde ~pening, uitgezet tegen de dimensieloze 
afstand tot het gaatje. (Bron: lit. 13, blz. 936) 
vx = axiale snelheid luchtstroompje op een afstand 

x van het gaatje (m/s) 
w = luchtsnelheid in de kernzone van het 

luchtstraaltje 
x = afstand tot het gaatje 
d = diameter van het gaatje 

Uit figuur 3-14 volgt, dat des te kleiner de diameter d 

(m/s) 
(m) 
(m) 

van een gaatje, des te sneller de inblaassnelheid verdwenen is. 

Er moeten in het kanaal veel gaatjes aangebracht worden, 

die daardoor dicht op elkaar zitten. Zodra de uitstromende 

luchtstraaltjes in elkaar overgaan geldt figuur 3.14 niet 

meer. Des te kleiner de gaatjes, des te kleiner de onderlinge 

afstand en dus des te sneller de straaltjes in elkaar overgaan. 

Daarom beïnvloedt de grootte van de gaatjes in dit geval 

de uitstroomsnelheid niet veel. Voor de diameter van de 
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gaatjes wordt voor alle kanalen 20 mm genomen. Om de invloed 

van de uitstroomsnelheid op de luchtverdeling door de 

filtermat tot een minimum te beperken, worden de gaatjes 

aan de smalle zijden van de kanalen aangebracht. De lucht 

stroomt daardoor evenwijdig aan de filtermatten uit het 

kanaal. 

Het totaal aantal gaatjes wordt ongeveer 1,5 maal het 

berekende aantal gemaakt, om naderhand nog enige speelruimte 

te hebben bij het veranderen van het totale aantal gaatjes, 

de grootte van de gaatjes, of om naderhand de gaatjes niet 

gelijkmatig over het uitstroomoppervlak te kunnen verdelen. 

Het totale oppervlak van de gaatjes moet tot éénmaal het 

oppervlak van de doorsnede van het kanaal teruggebracht 

worden door een gedeelte van de gaatjes dicht te plakken. 

De aanzuigopening gaat voor het geval dat het armatuur 

m.b.v. een onderdrukplenum afgezogen wordt als afzuigopening 

dienen. Daar een aanzuigkanaal altijd ook als af2lligkanaal 

gebruikt kan worden behoeft hier geen speciale aandacht aan 

besteed te worden. 

Bovenste ruimte, afzuigkanaal aparte plenumlucht. 

Het totale oppervlak van de doorsnede van het afzuigkanaal 

in de bovenste ruimte is de helft van het overeenkomstige 

oppervlak van het aanzuigkanaal ---in de bovenste ruimte. 

De maximale luchtstroom is echter gelijk. Om het drukverlies 

niet te hoog te laten oplopen wordt het totale oppervlak 

van de gaatjes in dit kanaal twee maal het oppervlak 

van de doorsnede van dit-kanaal gemaakt (k = 2) . 

Wederom worden er "te veel" gaatjes ~angebracht, waardoor 

een gedeelte van de gaatjes dichtgeplakt zal moeten worden. 

Door dit op een verstandige wijze te doen, kan de verdeling 

van de uitstromingsdichtheid in positieve zin beïnvloed worden. 

Middelste ruimte 

Aan de aanzuigopeningen in de middelste ruimte wordt de 

speciale eis verbonden,dat de impuls van de instromende lucht 

zo gering mogelijk is. De snelheid waarmee de lucht door de 

aan te brengen gaatjes uit de kanalen stroomt moet daarom 

grotendeels door de laag filtermat afgeremd worden. Dat dit 

nog het geval is als de luchtsnelheid door de gaatjes 3 m/s 

bedraagt zal uit het onderstaande duidelijk worden. 

Volgens figuur 3-14 zal een luchtstraaltje als deze tegen 
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de filtermat aanstroomt nog dezelfde maximale snelheid hebben 

als in het uitstroomgaatje, daar de filtermat zich op maximaal 

8 cm. van het kanaal bevindt. De dynamische druk van de straal 

juist voor de filtermat bedraagt bij een uitstroomsnelheid 
2 2 van 3 m/s daarom (~ x 1,2 x 3 } = 5,4 N/m • Worden er twee 

lagen filtermat van 1 cm dikte aangebracht,dan zal de hierdoor 

veroorzaakte luchtsnelheid door de filtermat volgens de 

fabrieksgegevens zo'n 0,1 m/s bedragen. De straal wordt dus 

sterk in de mat afgeremd, waardoor het grootste gedeelte 

van de dynamische druk van de straal in statische druk omgezet 

wordt. Hierdoor ontstaat een luchtverplaatsing langs de 

filtermat, waardoor ook naast de plaats waar de straal tegen 

de filtermat botst een drukverhoging ontstaat. De snelheids

verschillen van de lucht door de filtermat zullen daarom 

hoogstens maar enkele cm/s bedragen, terwijl de gemiddelde 

luchtsnelheid door de filtermat maximaal (bij 800 m3/h) 

45 cm/s is. 

Daarom worden de gaatjes zo aangebracht dat bij de maximale 

luchtstroom door de aanzuigopening de luchtsnelheid door 

de gaatjes 3 m/s is. 

Onderste ruimte 

De gaatjes in het aan- afzuigkanaal van de onderste ruimte 

worden aan de smalle zijden van het kanaal aangebracht, 

zodat als het kanaal als aanzuigkanaal gebruik wordt de 

lucht evenwijdig aan de filtermat boven het kanaal uit het 

kanaal stroomt. 

Wordt het totale oppervlak ·van de ga~tjes gelijk aan het 

oppervlak van de doorsnede van het kanaal gemaakt, dan is 

in het geval dat het kanaal als aanzuigkanaal gebruikt wordt 

het drukverlies maximaal (bij 400 m3/h} ongeveer 230 N/m
2

, 

een veel te hoge waarde. Daarom wordt het totaal aantal gaatjes 

twee maal zo groot gemaakt (k = 2) . Bij gebruik als aanzuig

kanaal·zal het drukverlies dan maximaal ongeveer 90 N/m2 

bedragen, bij gebruik als afzuigkanaal zal het drukverlies 

een stuk lager liggen. 

Wederom wordt er zoveel gaatjes aangebracht, dat een 30% van 

de gaatjes dichtgeplakt moet worden om het gewenste aantal 

te krijgen. Vooral in het geval dat het kanaal als aanzuig

kanaal wordt gebruikt is een uniforme luchtsnelheid door de 

stralingsabsorberende plaat zeer belangrijk. Daarom worden de 
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niet dichtgeplakte gaatjes zo over de lengte van het kanaal 

verdeeld, dat voor dat geval de uitstroomdichtheid min 

of meer uniform over de lengte van het kanaal is. 
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IV RAND - EN HEETAPPARATUUR CALCRIHETER 

IV-1 Thermostaatbaden 

Voor het leveren van het water, dat door de leidingen op de 

koperplaatconstructies moet stromen, worden Haage thermostaat

baden, type NBS, gebruikt. 

~5 
a 
.~ 4,5 

~4 
i 3,5 
m 
~ 3 
f-1 
(}) 

~ 2,5 

t2 

1 

0,5 

0 
0 4 8 12 16 20 24 

f . 4_1 .-::..maximale waterstroom 
1g. -,. 1/ . 

::)..n m1n. 
Verband tussen de weerstandsdruk en 
de maximale hoeveelheid water, die 
door een Haage thermostaatbad type NBS 
rondgepompt kan worden. 

Om de ingangstemperatuur van het water zo goed mogelijk 

gelijk te laten zijn.aan de temperatuur in de door de 

koperplaatconstructie gedeeltelijk omsloten binnenruimte van 

de calorimeter, zijn er door de Centrale Technische Dienst 

van de Technische Hogeschool Eindhoven regelkastjes gemaakt, 

waarmee de thermostaatbaden nauwkeurig gestuurd kunnen worden. 

Het verschil tussen de ingangstemperatuur van het water en 

de temperatuur van de lucht in de calorimeter zal dan minder 

dan 0,02°C zijn, als de temperatuur in de calorimeter constant 

is. Figuur 4-2 geeft het schema van deze regelkastjes. 
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Werking regelkastjes. 

M.b.v. twee zeer gelijke thermistoren "meet" het kastje de 

temperatuur van het water in het thermostaatbad en de 

temperatuur van de lucht in de calorimeter. De ene thermistor 

wordt tussen de punten 4 en 5, de andere tussen de punten 

6 en 7 van het kastje aangesloten. M.b.v. de in serie 

geschakelde transistorversterkers 727 en 741 en de door het 

voedingsgedeelte van het kastje geleverde stabiele spanningen 

wordt door beide thermistoren een zeer constant, precies 

even groot, gelijkstroompje gestuurd. Als de weerstand van 

beide thermistoren niet dezelfde is, ontstaat hierdoor een 

spanningsverschil tussen A en B, dat door het versterker

gedeelte 1, 10, 100 of 1000 maal versterkt wordt. Door dit 

spanningsverschil wordt het verwarmingselement in het 

thermostaatbad gestuurd. 

IV-2 Meting grootte luchtstromen 

Uit formule 1-1 blijkt dat voor een betrouwbare bepaling van 

de warmtebalans van een armatuur een nauwkeurige meting 

van de grootte van de luchtstroom noodzakelijk is. Daarom is 

er in de literatuur naar een voor dit doel geschikte methode 

van luchtvolumemeting gezocht. Hierbij moest aan de volgende 

punten o.a. aandacht besteed worden: 

1) De meetfout moet voor alle te meten luchtstromen klein zijn. 

2) Directe aflezing van het luchtvolume is gewenst. 

3) De grootte van de te meten luchtstromen zal sterk var1eren. 

De grootste luchtstrbom door het armatuur is 400 m
3
/h, 

elke waarde hieronder zal gemeten•moeten kunnen worden. 

Het bleek dat directe methoden, zoals m.b.v. van een flowmeter, 

te onnauwkeurig zijn. Als nauwkeurige indirecte methoden werd 

gevonden: 

1) Meting m.b.v. drukverandering. 

2) Meting m.b.v. mechanische effecten. 

IV-2-1 Luchtstroommeting m.b.v. drukverandering 

Een eenvoudige methode om een drukverandering in een leiding 

te veroorzaken maakt gebruik van een meetflens, dat is een 

flens met een gat van zorgvuldig voorgeschreven afmetingen. 
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fig. 4-3 

Meetflens in kanaal. 

Het blijkt dat de luchtstroom voldoet aan: 

Hierin is: 

m 

statische druk voor de flens 
statische druk na de flens 
diameter kanaal 
soortelijke massa stromende medium 
constanten, die m.b.v. de gegevens 
over de meetflens en de leiding 
bepaald kunnen worden 
verhouding tussen het oppervlak van 
het gat in de flens en het oppervlak 
van de doorsnede van het kanaal 

(N/m~) 
(N/m ) 
(m) 
(kg/m3) 

4-1 

p 1 - p 2 is niet het uiteindelijk drukverlies over het 

gedeelte van het kanaal waarin de flens zich bevindt. Het 

drukverschil p 1 - p 2 is groter dan het uiteindelijk drukverlies 

p , t.g.v. het feit dat d'( d. Voor een flens geldt het 
0 

volgende verband tussen het uiteindelijk drukverlies en 

het drukverschil p 1 - p2 ~-

• 
p = (1 - m) (p - p 2 ) 

0 1 
4-2 

Voor m geldt dat deze maximaal 0,7 bedragen mag. 

Het uiteindelijk drukverlies is dus minimaal 3/10 van het 

drukverschil over de flens. 

Het drukverschil over de flens kan m.b.v. een Betz manometer 

nauwkeurig bepaald worden: een drukverschil kan met een fout 

<t0,02 mm Wk gemeten worden. Om de fout hierdoor in de bepaling 

van de grootte van de luchtstroom kleiner dan 1% te houden, 

moet het drukverschil over de flens dus minstens 2 mm Wk 
2 ==> 20 N/m bedragen. 

De kleinste luchtstroom die gemeten moet kunnen worden 

is 5 m
3
/h (10% van de maximale luchtstroom door het kleinste 
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armatuur) , maximaal bedraagt de luchtstroom zoals eerder 

beschreven 400 m3/h. De luchtstroom varieert dus met een faktor 

80, uit vergelijking 4-1 volgt dat het drukverschil over 

de flens met een faktor (80) 2 varieert~ de maximale druk 

over de flens bedraagt 20 x (80) 2 = 128000 N/m2 , of 

12,8 m Wk. Dit is een veel te hoog drukverschil. Berekend 

werd of bij gebruik van verschillende flensen het mogelijk 

is het maximaal drukverschil over de flens tot enkele 

tientallen mm Wk beperkt te houden. Dan zou dus voor verschillende 

luchtstromen een verschillende flens gebruikt moeten worden. 

Het bleek echter dat behalve het variëren van de grootte 

van he·t gat in de flens ook dE: diameter van het kanaal 

met het te meten volume zou moeten variëren. Het meten van de 

volurne's zou dus een ingewikkeld karwei worden. Daarbij komt 

nog dat vooral bij grotere pijpdiameters het noodzakelijke 

rechte toe- en afvoerstuk naar en van de flens vervelend 

groot wordt (lengte recht toevoerstuk: 20 maal de diameter 

pijp, lengte recht afvoerstuk: 10 maal diameter pijp). 

Daarom is van deze methode van luchtstroommeting afgezien. 

Een veel geschiktere, maar ook &uurdere, methode bleek die 

te zijn welke van mechanische effecten gebruik maakt. 

IV-2-2 Luchtstroommeting m.b.v. mechanische effecten 

Een zeer nauwkeurige meting van de grootte van luchtstromen, 

gebaseerd op mechanische effecten, is met een IGA C.V.M. 

volumemeter mogelijk. Deze meters worden o.a. bij het 

IJkwezen gebruikt om andere volumemeters te ijken. 
; ' 

Zo'n meter heeft echter een maximale capaciteit, welke 
• 

niet meer uit te breiden valt. Nu hebben we in het voorgaande 

van dit verslag gezien,dat het maximale volume door een 
3 armatuur in de calorimeter 400 m /h bedraagt, en dat voor 

de overige luchtstromen geen scherpe maxima aan te geven zijn. 

Daar de kleinste m.b.v. een C.V.M. volumemeter nauwkeurig 

te meten luchtstroom van de maximale capaciteit van de meter 

afhangt, werd de voorkeur aan dat type meter gegeven dat 

maximaal een luchtstroom van 400 m3/h meten kan. De overige 

luchtstromen kunnen dus ook niet meer dan 400 m
3
/h bedragen. 

Dit lijken reële waarden, daar bij 400 m3/h de luchtsnelheden 

e.d. toch al groot worden. 

Er moeten maximaal drie luchtstromen tegelijk kunnen worden 

gemeten. Toch kan de warmtebalans van een armatuur ook 
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volledig m.b.v. twee luchtstromen bepaald worden. Daar de 

aanschafprijs van een C.V.M. meter hoog ligt werd besloten 

voorlopig twee van zulke meters aan te schaffen, en deze 

zo op te stellen dat elke combinatie van 2 luchtstromen 

"tegelijk" gemeten kan worden. 

Volurne's tussen 80 en 400 m3 /h kunnen volgens de fabrieks

gegevens met een onnauwkeurigheid van minder dan 1% bepaald 

worden, volurne's tussen de 10 en 80 m
3
/h met een onnauwkeurigheid 

kleiner dan 2%. Voor volumestromeD onder de 10 m
3
/h loopt 

de onnauwkeurigheid vrij snel op. Deze onnauwkeurigheden 

veroorzaken een systematische fout in de volumestroommeting. 

Daarom is het mogelijk door een nauwkeurige ijking van de 

meters deze onnauwkeurignaden grotendeels te elimineren. 

De meters werden bij het IJkwezen in Dordrecht voor zeven 
3 

luchtstromen geijkt: 10, 20, 40, 80, 150, 300 en 400 m /h. 

De resultaten hiervan worden in de Appendix gegeven. 

Om een analoog signaal te krijgen, dat evenredig met het 

aantal gemeten kubieke meters is, is bij beide meters een 

segmentschijf op de uitgaande as van de teller,die het aantal 

m3/h aangeeft,gemonteerd. Deze segmentschijf loopt tussen 

een opnemer (Pepperlich und Fuchs, type S.J. 2,2 N) doo~ 

waardoor een pulsvormig uitgangssignaal verkregen wordt. Door 

een digitaal-analoog omzetter (Pepperlich un1 Fuchs, type 

DZM-Ex/Ex) te gebruiken wordt een analoog signaal verkregen, 

dat proportioneel met het gemeten volume is. Bij 400 m3/h is 

het uitgangssignaal 20 mA. Een directe aflezing van het 

luchtvolume is nu mogelijk, terwijl tevens gecontroleerd 
•' 

kan worden of de luchtstroom constant van grootte is . 
• 

De meetnauwkeurigheid van de digitaal-analoog omzetter 

bedraagt 1%. Het uitgangssignaal kan m.b.v. een digitale 

ampèremeter (Keithley, type 160B) met een onnauwkeurigheid 

van :o,5% gemeten worden. De relatieve fout in de volumemeting 

bedraagt daarom: v(1) 2 + (0,5) 2 ~ 1%, daar de systematische 

fouten t.o.v. de toevallige fouten verwaarloosd kunnen worden. 

IV-3 Meting luchttemperaturen 

Als temperatuurvoelers worden thermistoren gebruikt. De 

thermistoren zijn intrinsieke halfgeleiders. Voor de weerstand 

van de thermistoren geldt in eerste benadering: 
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Hierin is: 
R(T) de weerstand van de thermistor bij 

R(T ) 
0 

temperatuur T 
de weerstand van de thermistor bij 
temperatuur T 
coëfficiënt d~e van het thermistor 
materiaal afhangt, de grootte van 
deze coëfficiënt ligt meestal 
tussen 3000 en 5000 

(Jt) 

(Jl) 

4-3 

De weerstand van de thermistoren neemt dus af met de 

temperatuur. Het g~te voordeel van thermistoren,als 

temperatuurvoeler is dat de weerstand sterk met de temperatuur 

varieert: ongeveer 4,5%/ê. Een thermistor is daardoor zeer 

geschikt als nauwkeurige temperatuurvoeler. 

Opdat de thermishtoren bi i eeiJ..zelfde tem];)eratuur onqev:eer __ , 
· eb1·a··· · 

dezelfde...,weerstan~ Uni-Curve thermistoren aangeschaft. 

Als deze thermistoren zonder ijking gebruikt worden kan 

uit de weerstand van de thermistoren de temperatuur op 

0,2•c na nauwkeurig bepaald worden. Door de thermistoren te 

ijken kan deze onnauwkeurigheid tot op O,Ol°C teruggebracht 

worden. 

De weerstand van de aangeschafte thermistoren bedraagt bij 

25°C: 10000 Ohm. Deze weerstand is zo hoog gekozen, om de 

door de weerstandsverandering van de thermistoren veroorzaakte 

absolute potentiaalverandering over de thermistoren groot 

te maken. Het potentiaalverschil over de thermistoren wordt 

namelijk beperkt door het feit 1 dat het in de thermistoren 

ontwikkelde vermogen de témperatuurbepaling kan beïnvloeden. 

Des te groter de weerstand van de thermïstor, des te groter 

het toegestane potentiaalverschil over de thermistor en dus 

des te groter de absolute potentiaalverandering over de 

thermistor door een temperatuurverandering. De eigenverwarming 

van de aangeschafte thermistoren bedraagt als er 10-5 W in 
0 

de the~istoren vrijkomt maximaal 0,005 c1 volgens de fabrieks-

gegevens. 

Om nu de temperatuur op de plaats van een thermistor te 

kunnen bepalen moet de weerstand van de thermistor gemeten 

worden. Hiervoor moet de thermistor in een brug van Wheatstone 

geplaatst worden, er zijn dan drie methodes om de weerstand 

van de thermistor te bepalen. 
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.. 
e A B 

fig. 4-4 

Thermistor in brug van Wheatstone 

Meten van de stroom door een ampèremeter tussen A en B 

Bij deze methode wordt de stroom door een micro-ampèremeter 

tussen A en B gemeten. Er zal nu een vergelijking afgeleid 

worden,die het verband tussen deze stroom en de weerstand 

van de thermistor aangeeft . 

• e_....__ A 

fig. 4-5 

Brug van Wheatstone met micro-ampèremeter 

De totale weerstand van de brug, dus de weerstand van de 

ampèremeter plus een eventuele extra weerstand, noemen we R . x 
De weerstanden R1 , R2 en R3 zijn zo gekozen,dat de spanning 

in A hoger is dan de spanning in B. De stromen lopen dan 

zoals in figuur 4-5 is aangegeven. 

De volgende vergelijkingen kunnen opgesteld worden: 
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Uit vergelijking 4-5 volgt: 

I = 1 

e - iRt 

Rt + R2 

Uit vergelijking 4-6 volgt: 

e - iR 
I = 3 

2 
R1 + R3 

Vergelijkingen 4-7 en 4-8 in vergelijking 4-4 

gesubstitueerd geeft: 

Na uitwerken van de laatste vergelijking volgt voor i: 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

i = 
e(RlR2 - R3Rt) 4-10 

Rx(R2 + Rt) (R1 + R3) + R1R2(R3 + Rt) + R3Rt(R1 + R2) 

De weerstanden van R1 , R2 , R3 en Rx worden als volgt gekozen: 

R ongeveer gelijk aan tien maal de weerstand van de x 
thermistor bij de hoogste te meten temperatuur. 

R1 , R2 en R3 : gelijk aan de weerstand die de thermistor 

midden in het door de thermistor te 

meten temperatuurgebied heeft. 

Bij deze keuze van de weerstanden blijktJdat er een min of 

meer evenredig verband ontstaat tussen de verandering van de 

stroom door de ampèremeter en de verandering van de door 

de thermistor gemeten temperatuur. 

De temperaturen die gemeten moeten worden zullen hoofd

zakelijk tussen de 10 en 4o•c liggen~ 25•c is het midden 

van het te meten temperatuurgebied. Hieruit volgt voor 

R1 , R2 , R3 en Rx: R1 , R2 en R3 : lOK Ohm, Rx: 53K Ohm. 

··• ·He·t meeste vermogen wordt in de thermistoren ontwikkend 

als de weerstand van de thermistoren gelijk aan de weerstand 

van R2 is. Om de eigenverwarming van de thermistoren onder 

O,Oo5•c te houden, mag het in de thermistoren gedissipeerde 

vermogen niet meer 
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-5 dan 10 W bedragen. De spanning over DC mag daarom niet groter 

zijn dan: 2 V1o-5.1o 4 ~ 0,7 v. 
M.b.v. vergelijking 4-10 kan nu de stroom door de ampèremeter 

berekend worden. Als de thermistor een temperatuur van 4o•c meet 

blijkt deze stroom 1,75 x 10-6 A, en bij een temperatuur van 

10°C -1,79 x 10-6 A te zijn. Om deze stroom te meten staat een 

zeer gevoelige digitale ampère/voltmeter tot de beschikking 

(Keithley, type 160B} .Op de schaal 1~A kan maximaal 1,999;UA 

afgelezen worden. In de op deze schaal afgelezen waarden zit 
-9 een absolute fout van ::i: 10 A, en een relatieve fout van 0, 2%. 

De totale onnauwkeurigheid in de meting van 1,75JUA bedraagt 
+( -9 -9' .. -9 daarom::...10 + 3, 5 x 10 l ;=:..-4, 5 x 10 A. De verandering van 

de stroomsterkte door de ampèremeter met de temperatuur die 

door de thermistor wordt gemeten bedraagt dus: 

1,75 x 10-6 = 11,7 x 10-8 A(C 
15 

De onnauwkeurigheid in de bepaling van 40°C door de onnauw

keurigheid in de ampèremeter bedraagt daarom: 

4,5 x 10-9 
11,7 x 10 8 = 0,04oC 

Dit geldt ook voor de bepaling van l0°C, temperaturen tussen 

10 en 40°C in worden nauwkeuriger gemeten (het nauwkeurigst 

25~c, onnauwkeurigheid< O,Ol°C). 

Een onnauwkeurigheid van 0,04°C is te groot voor ons doel. 

Een manier om deze onnauwkeurigheid te verkleinen is de 
'/ 

weerstanden zo in te stellen, dat per graad de verandering 
• van de stroomsterkte door de ampèremeter groter wordt. 

Hierdoor wordt het door te meten temperatuurgebied echter 

een stuk kleiner, da~r stroomsterktes groter dan h, 999 ,PAf 

door de tien maal grotere absolute fout in de volgende schaal 

niet nauwkeurig genoeg te meten zijn. Wanneer de onnauwkeurig

heid in de meting door de ampèremeter niet boven 0,01°C 

uit mag komen betekent dit
1
dat het door te meten temperatuur

gebied slechts 9°C groot is. Om een temperatuur buiten het 

temperatuurgebied met een onnauwkeurigheid van minder dan 

O,Ol°C te kunnen meten moet de weerstand van R1 veranderd 

worden. 

Daarnaast wordt de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting 

beïnvloed door de onnauwkeurigheid in de meting van de 

spanning over de brug, de onnauwkeurigheid 



- 61 -

die veroorzaakt wordt doordat als de weerstand van de 

thermistor bekend is de bijbehorende temperatuur met een 

onnauwkeurigheid van :J: 0, 01 •c te bepalen is, en de onnauw

keurigheid in de variabele weerstand R1 . 

Heten van de spanning tussen A en B 

Ook voor het verband tussen de spanning tussen A en B en 

de weerstanden van de brug kan een vergelijking opgesteld 

worden, waardoor uit de spanning tussen A en B de weerstand 

van de thermistor bepaald kan worden. Ook met deze methode 

kan slechts een klein temperatuurgebied doorgemeten worden als de 

onnauwkeurigheid door de Voltmeter onder 0,01•c moet blijven. 

Weerstand R1 zo instellen, dat de brug stroomloos is 

Bij de derde methode wordt de weerstand VRn R1 steeds zo ingestel~ 

dat er geen stroom door de brug loopt. Dan geldt er: 

Rt R2 
= 

R1 R3 

Het meten van de 

de nauwkeurigste 

temperaturen m.b.v. deze methode levert 

resultaten op, in vergelijking met de 

eerste en tweede besproken methode,omdat: 

1) De onnauwkeurigheid veroorzaakt door de ampère/volt-meter 

minimaal is, omdat er een nulstroom gemeten wordt 

(geen relatieve fout) . 

2} Er geen meting van het spanningsverschil over de brug 

nodig is. 

Daarom wordt aan deze methode de voorkeur gegeven. 

Om de nauwkeurigheid van deze methodê te kunnen berekenen 

moet de grootte van de weerstanden in de brug bekend zijn. 

Laten we allereerst naar de verhouding tussen Rt en R2 kijken. 

Een verandering in de weerstand van ~t moet een zo groot 

mogelijke absolute verandering van de s9anning in A geven. 

Hieruit volgt,dat de weerstanden van Rt en R2 zo gelijk 

mogelijk moeten zijn. R2 moet dus de weerstand van Rt hebben, 

die de thermistor heeft als hiermee een temperatuur wordt 

gemeten die midden in het door te meten temperatuurgebied 

ligt. 

noodzaakt een variatie in de thermistor weerstand 

een grotere absolute variatie in de weerstand van R1,om de 

stroom door de ampèremeter nul te maken,dan wanneer deze 

weerstan~elijk aan elkaar zijn. 
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Hoe kleiner de weerstand van R2 in vergelijking met de 

weerstand van R3 , des te nauwkeuriger de weerstand van R
1 

ingesteld kan worden. Hier tegenover staat dat de stroom door 

de ampèremeter bij onbalans kleiner zal zijn, waardoor de 

onnauwkeurigheid in de bepaling van de nulstroom een grotere 

onnauwkeurigheid in de bepaling van de weerstand van de 

thermistor veroorzaakt. De weerstanden van R
2 

en R
3 

worden 

daarom gelijk aan elkaar gekozen. 

De nauwkeurigheid van de bepaling van Rt hangt af van: 

1) De onnauwkeurigheid in de nulstroom bepaling. 

De absolute fout in de kleinste schaal van de digitale 

ampèremeter (10 nA) bedraagt~3 x 10-11 A. Als de weer

standen van Rt en R1 0,02% verschillen, is de stroom 

door de ampèremeter ongeveer 3 x 10-11 A (de weerstand 

van Rx is gelijk aan de inwendige weerstand van de 

ampèremeter: 1 MJb. De relatieve fout in de bepaling van 

Rt' door de onnauwkeurigheid in de nulstroom bepaling, 

bedraagt daarom 0,02%. 

2} Vanwege de vergelijking 4-11 wordt de nauwkeurigheid van 

de bepaling van Rt ook door de nauwkeurigheid van de 

weerstanden R
1

, R2 en R3 bepaald. Voor de variabele 

weerstand R
1 

wordt een dekadenbank genomen, hiervan bedraagt 

de onnauwkeurigheid 0,05%. 

Voor R2 en R3 worden gelijke, temperatuurongevoelige, 

weerstanden genomen (verandering weerstand met de tempera-
o 

tuur minder dan 0,001 .%/C). Daar ze daarnaast parallel 

aan elkaar in de bru~ geplaatst zijn, beïnvloedt hun 

temperatuurafhankelijkheid de meting niet. Door ze 
. . 

nauwkeurig te ijken (onnauwkeurigheid~0,1 Ohm) 1 zal ook 

de onnauwkeurigheid in de grootte van deze weerstanden 

de nauwkeurigheid van Rt niet beïnvloeden. 

Maximaal zal daarom de onnauwkeurigheid in de bepaling van 

Rt 0,07% bedragen. Dit veroorzaakt een onnauwkeurigheid in de 
0 

temperatuur-bepaling van~0,015 C 

Daarnaast ontstaat er een onnauwkeurigheid in de bepaling 

van de temperatuur 1 doordat als de weerstand van de thermistor 

bekend is, de bijbehorende temperatuur met een onnauwkeurigheid 

van±0,01°C af te lezen is. 

Concluderend kan gezegd worden dat een temperatuur met een 

onnauwkeurigheid van maximaal ~0,03°C te meten is. 

Meestal zijn we echter in temperatuurverschillen geinteres-
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seerd. Zo moet b.v. het temperatuurverschil tussen de in-

en uitgaande luchtstroom door de bovenste ruimte gemeten 

kunnen worden. Voor het bepalen van de weerstand van de 

thermistoren in het aan- en afvoerkanaal wordt van dezelfde 

brug van Wheatstone gebruik gemaakt. Hierdoor zal de onnauw

keurigheid in de dekadenbank bij een temperatuurverschil 

geen rol spelen. Als de warmtestroom naar de bovenste ruimte 

nul is, zal er geen temperatuurverschil tussen de in- en 

uitgaande plenumlucht gemeten mogen worden. Als deze 

luchtstroom redelijk constant van temperatuur is kan daardoor 

de onnauwkeurigheid in een temperatuurverschil,veroorzaakt 

door de onnauwkeurigheid in de ijking van de thermistoren, 

grotendeels geëlimineerd worden. 

De enige onnauwkeurigheid die de meting van een temperatuur

verschil beinvloectis de onnauwkeurigheid in de meting van 

de nulstroom. Hierdoor kan een temperatuurverschil met een 

fout kleiner dan ::J: 0, 0 l °C gemeten worden. 

IV-4 Uitwendig luchtcircuit 

Luchtbehandelingskast 

Het belangrijkste onderdeel van het uitwendig luchtcircuit 

is de luchtbehandelingskast. 

• 
~E~î:Srimet 

kleJ?penregister 

verwarmer 

fig. 4-6 

Doorsnede luchtbehandelingskast, met 
kortsluitkanaal. 
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De luchtbehandelingskast moet de lucht door de calorimeter 

leveren. 

Om de benodigde capaciteit van de koeler in de luchtbehan

delingskast te beperken, is de voorkeur aan een gesloten 

luchtcircuit gegeven. Dit heeft tevens als voordeel 1 dat de 

temperatuur van de omgevingslucht niet door de calorimeter 

beïnvloed wordt. 

Tussen de uit- en ingang van de luchtbehandelingskast is 

een kortsluitkanaal aangebracht, zodat niet alle lucht die 

door de luchtbehandelingskast geleverd wordt door de calorimeter 

moet stromen. Hierdoor kan bij verschillende luchtstromen door 

de calorimeter de grootte van de luchtstroom door de lucht

behandelingskast constant gehouden worden, op ongeveer 

2000 m3/h. Dit heeft als voordelen: 

1} Kans op bevriezing van het koelelement in de luchtbehande

lingskast wordt verminderd. 

2} Ook bij kleine luchtstromen door de calorimeter kan de 

lucht voldoende gekoeld worden. 

3) De geleverde lucht zal constanter van temperatuur zijn. 

Op het punt waar de lucht uit de calorimeter de lucht

behandelingskast inkomt zit een open verbinding met de 

omgeving, zodat op die plaats altijd de atmosferische druk zal 

heersen. Van hier af gaat de lucht eerst door een verwarmer, 

dan door een koeler en daarna door een ventilator naar het 

punt, waar de lucht die door de calorimeter stroomt de lucht

behandelingskast verlaat. De druk op die plaats is min of 

meer regelbaar, daar in ~~t kortsluitkanaal een verstelbare 

kleppenregister geplaatst is. Het is nu de bedoeling deze 
• 

druk zo in te stellen,dat de druk in de calorimeter min of 

meer atmosferisch is. Daartoe zijn er ook diafragmaflensen 

in de aanvoerkanalen geplaatst, zodat het drukverlies over 

alle aanvoerkanalen gelijk gemaakt kan worden. 

De temperatuur van de lucht die door de luchtbehandelings-

kast geleverd wordt moet steeds gelijk aan de temperatuur van 

de koudste luchtstroom door de calorimeter zijn. Als de lucht 

door het armatuur via de onderste ruimte de calorimeter intreedt, 

zal de temperatuurverhoging van deze lucht door de stralings

absorberende mat maximaal 12 6 C bedragen, zoals eerder in dit 

verslag besproken werd. De temperatuur in de middelste ruimte 

zal meestal 25 6 C zijn, de aanvoerlucht moet dus een minimum 

temperatuur van 13•c kunnen krijgen. Deze luchttemperatuur 
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moet de luchtbehandelingskast kunnen leveren. 

Verwarmer plenumkanaal 

De temperatuur van de lucht door het plenum van de calorimeter 

zal meestal gelijk of.iets hoger dan de temperatuur in de 

middelste ruimte moeten zijn. Daarom is in het kanaal dat de 

luchtstroom door de bovenste ruimte van de calorimeter aanvoert 

een elektrische verwarmer van 2 kW geplaatst. Dit vermogen 

is zo gekozen, dat de grootste luchtstroom door de bovenste 

ruimte van de calorimeter (400 m3/h) nog l5°C in temperatuur 

verhoogd kan worden. In het geval dat de temperatuur van de 

lucht in de onderste ruimte van de calorimeter l3°C moet zijn, 

en de luchtbehandelingskastdus lucht met een temperatuur van 

13PC levert, kan de grootste luchtstroom door de bovenste 

ruimte daarom tot maximaal 28PC verwarmd worden. Door deze 

verwarmer op een regeltransformator aan te sluiten, kan de 

lucht ook tot een lagere temperatuur verwarmd worden. 

Fijnverwarmers 

De temperatuur van de door de luchtbehandelingskast geleverde 

luchtstroom schommelt volgens de fabrieksgegevens maximaal 

0,5°C om de gewenste (ingestelde} temperatuur. Om toch een 

zo constant mogelijke luchttemperatuur in de calorimeter 

te krijgen, worden er open verwarmingselementen (fijnverwarmers) 

in de aanvoerkanalen geplaatst. De temperatuur van de door 

de luchtbehandelingskast geleverde lucht wordt op een halve 

graad onder de gewenste temperatuur ingesteld. De werkelijke 

temperatuur van deze lucht ligt dus tussen de gewenste tempe

ratuur en een graad onder de gewenste temperatuur in. 

Maximaal moeten de luchtstromen daarom nog een graad in tempe

ratuur bijgewarmd worden. Het vermogen•van de fijnverwarmers, 

en de manier waarop ze geregeld worden,wordt in hoofdstuk 

IV-5 besproken. 

Ventilatoren 

Om de lucht door de calorimeter te kunnen sturen moet van 

ventilatoren gebruik gemaakt worden. De ventilatoren worden 

zo in het kanalensysteem geplaatst, dat de lucht uit de 

calorimeter gezogen wordt. Hierdoor ontstaat een rustiger 

en natuurlijker stromingspatroon in de calorimeter1 dan 

wanneer de ventilatoren de lucht de calorimeter zouden inblazen. 

Daar er maximaal drie de calorimeter uittredende lucht

stromen zijn (de plenumluchtstroom, de luchtstroom door het 

armatuur en de luchtstroom uit de onderste ruimte), zijn 

er drie ventilatoren nodig. Van de mogelijkheid om met één 
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grotere ventilator en kleppen te werken is afgezien, daar 

het veranderen van de grootte van één van de drie luchtstromen 

de andere twee luchtstromen teveel zal beïnvloeden. De 

ventilatoren worderi direct op de luchtbehandelingskast aange

sloten. Op de plaats waar de lucht uit de ventilatoren 

de luchtbehandelingskast binnenkomt heerst de -constante

buitendruk. Door nu ook de druk op de plaats waar de lucht 

naar de calorimeter de kast verlaat d.m.v. het veranderen van 

de stand van het kleppenregister constant te houden, zal 

het veranderen van de grootte van één van de luchtstromen geen 

invloed op de grootte van de andere twee luchtstromen hebben. 

Voordat de ventilatoren aangeschaft konden worden moest eerst 

het drukverlies in het luchtsysteem berekend worden. Dit 

drukverlies ontstaat door o.a. wrijving in de leidingen en 

in de calorimeter, en door het drukverbruik van de volumemeter. 

Het drukverbruik van de volumemeter bedraagt volgens de 

fabrieksgegevens maximaal 30 mm Wk. 

Voor het kanalensysteem wordt van Vespi buizen gebruik gemaakt. 

De diameter van deze buizen werd zo gekozen, dat het drukverlies 

in de buizen beperkt blij ft, meestal ruim onder de 1 mm Wk .· 

per meter buis. Dan is ook het drukverlies over de bochten 

en vernauwingen gering. Het drukverlies in de calorimeter 

wordt hoofdzakelijk door de aan- en afzuigkanalen veroorzaakt. 

Het maximale drukverlies over een aanzuigkanaal bedraagt 

9 mm Wk, voor een afzuigkanaal is dit een stuk lager. De druk 

boven de regi?terklep in het kortsluitkanaal wordt steeds zo 

ingesteld, dat de druk in de calorimeter gelijk aan de 

buitendruk is. De luchtstroom van de luchtbehandelingskast naar 
• de calorimeter wordt daardoor door de ventilator in de 

luchtbehandelingskast verzorgd, zodat de drie afzuigventilatoren 

alleen maar het drukverlies moeten opheffen dat de luchtstromen 

ondervinden als ze van de calorimeter via de volumemeter naar 

de luchtbehandelingskast stromen. Het totale drukverlies 

dat een afzuigventilator moet overwinnen zal daarom maximaal 

ongeveer 50 mm Wk bedragen. De capaciteit van de aangeschafte 
rp 

ventilatoren (Fischbach, type E951/D850-4) is ruim gekozen: 

bij een drukverlies van 80 mm Wk kunnen ze nog een volumestroom 

van 800 m3/h leveren. 
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0 1000 'looo 3ooo 4ooo Sooo booo 

fig. 4-8 ~luchtstroom in m3/h 

Ventilatorkarakteristiek 
Fischbach type E951/D850-4 

Daar de ventilatoren trappenloos tussen 0 en hun maximale 

capaciteit geregeld moeten kunnen worden, zijn radiaal

ventilatoren met schijfankermotor aangeschaft. 

Capaciteit van de koeler en de verwarmer in de luchtbehandelings

kast 

Behalve het toegevoerde vermogen door de verwarmers en het 

armatuur zal de koeler in de luchtbehandelingskast ook het 

door de ventilatoren toegevoerde vermogen moeten kunnen 

wegkoelen. Totaal wordt voor de capaciteit van de koeler 

gevende~, dat deze maximaal 4 kW bij een te leveren temperatuur 

van 13~C moet kunnen wegkoelen. De koeler in de aangeschafte 

luchtbehandelingskast (Fedders, type CAW034DYB) voldoet ruim 

aan deze eis. De capaciteit van de koeler is trappenloos 

tot 40% van zijn maximale capaciteit te verminderen. Als de 

benodigde capaciteit nog kleiner is, zal de koeler niet meer 

continu werken. Hierdoor zal de temperatuur van de gekoelde 

lucht extra gaan fluctueren. Om dit te voorkomen zal door de 

in de luchtbehandelingskast geplaatste verwarmer steeds zoveel 

vermogen aan de lucht worden afgegeven, dat de koeler nooit 

onder 40% van zijn maximale capaciteit behoeft te werken. 

De maximale capaciteit van deze verwarmer is hieraan aangepast. 

De verwarmer is voor de koeler geplaatst, opdat de kans op 

bevriezing van het koelelement verminderd wordt. 

Een overzicht van het uitwendig luchtcircuit staat in figuur 

4-7. 
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IV-5 Regeling fijnverwarmers 

Om de fijnverwarmers te regelen voldoet een aan-uit regeling 

alleen niet, daar door de traagheid van de verwarmers de 

temperatuur van de lucht dan regelmatig boven de gewenste 

temperatuur uit zal komen. Om dit te voorkomen moet het door 

de fijnverwarmers opgenomen vermogen aan het vermogen, dat 

nodig is om de lucht op de gewenste temperatuur te brengen, 

aangepast worden. Voor dit doel is een thyristorregelaar 

ontwikkeld, welke in hoofdstuk V-3 besproken wordt. 

De regelaar wordt gestuurd d.m.v. een variêrende spanning 

op de ingang Y. Als temperatuurvoeler wordt hetzelfde type 

thermistoren genomen, dat voor de temperatuurmeting wordt 

gebruikt. De spanning op Y moet zo zijn, dat wanneer het 

verschil tussen de gewenste en werkelijke temperatuur van de 

door de luchtbehandelingskast geleverde lucht groter wordt, 

de fijnverwarmer meer vermogen gaat 8pnemen als de aan-uit 

regelaar op "aan" staat. Uit de bespreking van de regelaar in 

hoofdstuk V-3 blijkt dat de spanning op Y daarom moet afnemen, 

als door de thermistor een lagere temperatuur gemeten wordt. 

Daarom wordt de thermistor als volgt op Y aangesloten: 

s 

z 
fig. 4- 9 
Aansluitschema thermistor op thyristorregelaar. 

R
1 

is een vaste temperatuurongevoelige weerstand, R2 een 

variabele temperatuurongevoelige weerstand. 

R
2 

moet steeds zo ingesteld worden, dat de spanning op Y om 

de juiste spanning (% 2 V) varieert . 

R1 moet zo groot 0ekozen worden, dat de eigenverwarming van de 

thermistor de temperatuurmeting niet beïnvloedt. O,Ol°C 

(bij stilstaande lucht) is een te accepteren eigenverwarming, 
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Schema thyristorregelaar, geschikt voor het regelen van de fijnverwarmers. 
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daarom mag er in de thermistor maximaal 2 x 10-5 W vrijkomen. 

Het meeste vermogen komt in de thermistor vrij als deze de 

grootste weerstand heeft (vanwege de weerstanden R
1 

en R
2

) . 

De temperatuur van de lucht zal niet beneden 1o•c komen 

~de grootste weersta.nd van de thermistor is 20 K Ohm. 

De stroom door de thermistor bij die weerstand mag daarom 

maximaal 

\ ~ = 3,16 x 10-5 A 
V~ 

bedragen. De spanning tussen S en Z is 6 V, voor R1 + R2 + Rt 

geldt daarom: 

6 
R1 + R2 + Rt = _ 5 ~ 19 0 K Ohm. 

3,16 x 10 

De spanning op Y moet om de 2 V variëren om de thyristorregelaar 

te sturen :::::::;. 

R1 zal dus een vaste weerstand van 105 K Ohm moeten zijn, 

R2 een weerstand die uit een combinatie van een vaste weerstand 

van 55 K Ohm en een variabele weerstand van 10 K Ohm bestaat. 

De stroom door de ingang van de thyristorregelaar is zo klein, 

dat deze stroom geen invloed op de spanning op Y en de eigen

verwarming van de thermistor heeft. 

Als de thermistor een temperatuur meet die tussen 24 en 25°C 

varieert, varieert de weerstand van de.thermistor tussen 

10450 en 10000 Ohm. De spanningsvariatie op Y blijkt dan ongeveer 

0,005 V te zijn. Bij metingen aan de thyristorregelaar bleek 

dat zo'n spanningsvariatie door deze regelaar in de maximale 

vermogensvariatie omgezet kan worden. De spanningsvariatie 

op Y door de weerstandsvariatie van de thermistor voldoet dus. 

De temperatuur van de lucht als deze een fijnverwarmer instroomt 

zal meestal niet boven 25°C liggen, er echter wel vaak onder. 

Dan veroorzaakt een temperatuurvariatie van 1•c een grotere 

absolute weerstandsvariatie van de thermistor, en dus een 

grotere spanningsvariatie op Y, dan in het hiervoor besproken 

geval. Om de thyristorregelaar aan een grotere spannings-

variatie op Y aan te kunnen passen is een regelbare weerstand 

Rx tussen de emitters van de twee parallel geschakelde tran-
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sistoren Q1 en 02 en tussen de emitters van de parallel 

geschakeiaé~ transistoren Q3 en Q4 geplaatst. (zie figuur 440). 

Des te groter de weerstand van R , des te groter de benodigde x ; 
spanningsvariatie op Y om een gewenste vermogensvariatie te 

krijgen. Voor het zelfde doel is de vaste weerstand van lOK Ohm 

tussen de collectorvan transistor Q4 en S vervangen door de 

variabele weerstand R van 10 K Ohm. Een lagere weerstand 
. y 

voor R heeft namelijk hetzelfde effect als een grotere y 
weerstand voor R . x 

Het bleek dat het vrijkomende vermogen in een op de thyristor-

regelaar aangesloten verwarmingselement maximaal 70 à 80% 

van het vermogen kan bedragen, dat vrijkomt als het verwarmings

element direct op de netspanning wordt aangesloten. Dit komt 

doordat, als de netspanning een nieuwe halve periode gaat 

doorlopen, het altijd even duurt voordat de spanning in R 

voldoende t.o.v. de spanning in X gedaald is, ook als transistor 

Q2 helemaal open staat. Bij de aanschaf van de fijnverwarmers 

is hiermee rekening gehouden, hun maximale vermogen is 1,5 maal 

het vermogen gekozen dat de fijnverwarmers moeten hebben om 

de luchtstroom l~C 'in temperatuur te kunnen verhogen. 

Het vermogen van de fijnverwarmers in het aanvoerkanaal van 

de aparte plenumluchtstroom en de luchtstroom naar de onderste 

ruimte is daarom zo gekozen dat 400 m3/h 1,5°C in temperatuur 

verhoogd kan worden: ~ 200 W. Om de fijnverwarmers beter te 

kunnen regelen zijn ze in een element van 75 W en in een element 

van 125 W opgesplitst. 

De luchtstroom naar de m~ddelste ruimte bedraagt maximaal 

800 m3/h, het vermogen van de fijnverwarmer in het aanvoerkanaal • 
van deze luchtstroom moet daarom een maximaal vermogen van 

400 W hebben (75-125~200 W). 

Het door de fijnverwarmers gewenste opgenomen vermogen 

hangt behalve van het eerder besproken temperatuurverschil 

natuurlijk ook van de grootte van de te verwarmen luchtstroom 

af. Daar dit constant en bekend is, kan dit m.b.v. een 

transformator geregeld worden. Daarom wordt er een spaartrans

formator in de regelaar ingebouwd, zoals in figuur 4-9 is 

aangegeven. Bij een spaartransfermater is er geen verschil 

tussen de fase van de in- en uitgaande wisselspanning, zodat 

de thyristorregelaar niet beïnvloed wordt. 
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V DEELONDERZOEKEN ALS BASIS VOOR HET ONTWERP 

V-1 Aanzuigopening middelste ruimte 

In hoofdstuk II-2 werd besproken dat de aanzuigopeningen in de 

middelste ruimte aan twee voorwaarden moeten voldoen: 

1} Er mag geen straling van het armatuur op de aanzuigopeningen 

vallen. 

2} De aanzuigopeningen moeten zo geconstrueerd zijn, dat de 

luchtstroom door het armatuur alleen warmtestroom Q
1 

en de 

luchtstroom door de stralingsabsorberende mat alleen 

warmtestroom Q3 afvoert. 

Om geschikte aanzuigopeningen te kunnen vinden is er een proef

opstelling van de middelste ruimte gebouwd, zodat de lucht

stromen in de middelste ruimte voor verschillende aanzuig

openingen onderzocht konden worden. 

In de proefopstelling had de middelste ruimte een lengte, 

breedte en hoogte van resp. 2, 1 en 0,5 meter. Twee van de vier 

zijwanden waren van glashelder perspex. Het ondervlak bestond 

uit schuimplastic, waardoor lucht kon worden afgezogen. In het 

bovenvlak was een 3 x 40 W T.B.N. 100 (Philips} armatuur 

aangebracht, waardoor eveneens lucht kon worden afgezogen. Aan 

de bovenzijde van de lange zijwanden was een spleet van variabele 

breedte, over de gehele lengte van de binnenruimte, aangebracht, 

evenals in het plafondgedeelte dat aan de lange zijwanden grenst. 

i";.-:.:.-. t?nmz zz zmmuf 0 0 
•• ! I 
11 •• 

fig. 5-1 

Doorsnede proefopstelling 

0 \ • ~a2nbrengen 
tUZi)l?l?üiJllilJ • •• ••- 1 , . 

··- ··; 1 ........ spleet mogellJ'k 
I I.,.-
1 I ,. 
1 I 

~ schuimplastic 

De luchtstromen zijn m.b.v. rook zichtbaar gemaakt. Hoewel dit 

beeld weinig contrastrijk is en snel vervaagt, waardoor 
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fotografisch vastleggen onmogelijk is, is er voor deze methode 

gekozen)daar andere methode's, zoals m.b.v. zeepbelletjes, 

niet voldeden. Er moest daarom met een visuele registratie van 

de luchtstromen volstaan worden. 

Allereerst is de mogelijkheid van een aanzuigopening in het 

plafond onderzocht. Een typisch stromingspatroon voor dit geval 

wordt in figuur 5-2, gegeven. 

fl11ZZ222?212ZZ2Z!'lll/ 0 

ifP""""'WW'J 
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fig. 5-2 
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Stromingspatroon in de proefopstelling, volume 
door het armatuur: 100 m3/h, door het grondvlak 
0 m3/h. Breedte gleuf: 10 cm. 

Hoewel er in dit geval niet door het gronvlak afgezogen werd, 

stroomde de lucht via de zijwanden en het grondvlak naar het 

armatuur. Hierdoor kan een gedeelte van de energie die door 

het grondvlak en de zijw~nden wordt geabsorbeerdJ aan de lucht 

welke door het armatuur stroomt afgestaan worden, waardoor dit 
• 

soort opening ongeschikt is. Ook het aanbrengen van een 1 cm 

dikke laag schuimplastic op de plaats van de opening veranderde 

dit stromingspatroon niet. 
Ook bij een gleuf van 10 cm hoogte aan de bovenkant van de 

lange zijwanden, i.p.v. de gleuf in het plafond, behield de 

instromende lucht teveel zijn impuls, zodat de lucht altijd 

eerst langs hetp~fond en het armatuur stroomde, ook als er 

niet door het armatuur werd afgezogen. 

Daarna werden combinaties van beide soorten gleuven onderzocht, 

doch altijd stroomde de lucht of altijd eerst langs het plafond 

of altijd eerst langs de lange zijwanden. Dit soort aanzuig

openingen bleek dus ongeschikt te zijn. 

Betere resultaten kunnen verwacht worden door de open gleuf 

in de lange zijwanden met een gekromde laag schuimplastic 
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van 1 cm dikte af te dekken, zoals in figuur 5-3 is weergegeven. 

Dan is de impuls van de instromende lucht namelijk naar alle 

richtingen mogelijk. 

fig.. 5-3 

Geschikte aanzuigopeningen in de proefopstelling 

Om straling van het armatuur op de aanzuigopeningen te 

voorkomenJwerd er een stralingsscherm langs de aanzuigopeningen 

geplaatst, hetgeen nauwelijks invloed op het stromingspatroon 

bleek te hebben. De gleuven in de lange zijwanden hadden een· 

hoogte van 10 cm. Het aanbrengen van de gleuven in het 

plafond i.p.v. in de zijwanden had nu geen invloed op het 

stromingspatroon. Voor enkele groottes van de luchtstromen 

door de mat en het armatuur wordt het stromingspatroon in 

de proefopstelling bij deze aanzuigopeningen in figuur 5-4 

gegeven. 

• 

fig. 5-4-a 

Stromingspatroon in de proefopstelling, 

luchtvolume door armatuur: 0 m3/h, door het 
grondvlak: 150 m3/h 
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fig. 5-4-b 

Stromingspatroon in de proefopstell~ng, 
luchtvolume door het armatuur 140 m /h, 
door het grondvlak: 140 m3jh 

fig. 5-4-c 

Stromingspatroon in de proefopstelling, 
luchtvolume door het armatuur: 220 m3/h, 
door het grondvlak: 140 m3/h 

-------------:..-------:.--~---::.::.:-----..::--=-----.::-:::=::-:------=-=--==-=--

fig. 5-4-d 

Stromingspatroon in de proefopstelling, 
luchtvolume door het armatuur: 220 m3jh, 
noor het arondvlak: 0 m3Jh. 
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Figuur 5-4-a geeft dus de situatie weer waarbij alleen door 

het grondvlak werd afgezogen. Het bleek dat de lucht onder het 

armatuur min of meer stil stond. De warmtebalans van armaturen 

waardoor geen lucht kan worden afgezogen kan daardoor ook met 

dit type calorimeter worden bepaald. 

Conclusie. De aanzuigopeningen zoals weergegeven in figuur 

5-3 blijken aan de gestelde eisen te voldoen. Er valt namelijk 

geen straling van het armatuur op de aanzuigopening, en de 

luchtstromen in de middelste ruimte zijn zodanig dan de 

warmtestromen Q1 en Q3 gescheiden gemeten worden. 

V-2 Warmtegeleidende stralingsabsorberende plaat 

Om ook bij methode A een uniforme luchttemperatuur in de 

middelste ruimte te krijgen is naar een oplossing hiervoor 

gezocht. Als enige oplossing kwam naar voren,dat door een goede 

warmtegeleiding in de stralingsabsorberende mat (de warmte

geleiding in filtermatten ~ te verwaarlozen) een gelijkmatiger 

temperatuur van de mat wordt verkregen, waardoor ook de 

doorstromende lucht gelijkmatiger van temperatuur zal zijn. 

Om een idee van de invloed van de warmtegeleiding in de 

mat op de temperatuurverdeling van de doorstromende lucht te 

krijgenJis het volgende onderzoek verricht. 

Als zeer goed warmtegeleidende "mat" is een geperforeerde 

aluminium plaat genomen, welke chemisch gezwart was. Er is een 

opstelling gebouw~waarin lucht gelijkmatig door deze plaat 

van 50 x 50 cm kon worden gestuurd. De plaat werd met een~ 

gerichte lichtbundel, afkomstig van een gloeilamp, bestraald. 

De hoeveelheid straling varigerde sterk over de plaat. M.b.v. 

een stralingsmeter werd voor twee vaste, 20 cm van elkaar 

liggende,punten a en b van de plaat de energie van de opvallende 

straling gemeten. Daarnaast werd m.b.v. een infrarood stralings

meter de temperatuur-van de plaat in die twee punten bepaald. 

De plaatselijke temperatuurverhoging van de plaat t.o.v. de 

inblaasl~cht is een maat voor de temperatuurverhoging van de 

lucht door de plaat op die plaats. Voor drie verschillende 

luchtsnelheden door de plaat,en twee verschillende afstanden 

van de lamp tot de plaat,werd de verhouding tussen de opvallende 

straling in punt a en punt b en tevens de verhouding tussen 

de temperatuurverhoging van deze beide punten t.o.v. de 

inblaaslucht bepaald. Als de warmtegeleiding in de plaat te 

verwaarlozen zou zijn wordt voor deze beide verhoudingen ongeveer 
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dezelfde waarde gevonden. Onderstaande tabel geeft de 

meetresultaten. 

Meting 1 

luchtvolume door de plaat 
verhouding opvallende straling 
verhouding temperatuurverhoging 

Meting 2 

luchtvolume door de plaat 
verhouding opvallende straling 
verhouding temperatuurverhoging 

Bij een luchtvolume van 100% was 
door de plaat ongeveer 15 cm/s 

Tabel 5-1 

100% 
1 5,6 
1 : 2,1 

75% 
1 
1 : 

5,6 
1,9 

30% 
1 5,6 
1 : 1,8 

100% 175% 30% 
1 : 12,9 1 : 12,9 1 : 12,9 
1 : 3,3 1 : 3,4 1 : 2,9 

de snelheid van de lucht 

Resultaten van de meting om de invloed van de warmte
geleiding in een stralingsabsorberende plaat op de 
temperatuurverdeling van de plaat te onderzoeken. 

Uit de tabel volgt dat door de warmtegeleiding in de plaat 

het verschil tussen de temperatuurverhoging van de plaat in 

punt a en punt b, en dus het verschil tussen de temperatuur

verhoging van de lucht door de plaat in punt a en punt b, 

veel kleiner is dan het verschil in bestraling. 

Uit het voorgaande blijkt dat als er voor de stralings

absorberende plaat een geperforeerde aluminium plaat genomen 

wordt, de temperatuurverschillen in de lucht van de middelste 

ruimte een belangrijk stuk kleiner worden. 

V-3 Regelaar voor de fijnverwarmers 

• 
Om de fijnverwarmers in de luchtkanalen proportioneel te kunnen 

regelen,is uitgaande van een bekende thyristorschakeling de 

in figuur 5-5 weergegeven proportionele thyristorregelaar 

ontworpen. 

De regelaar wordt op de netspanning, dus 220 V wisselspanning, 

aangesloten. Door de vier diodes type 1N 4004 wordt deze 

spanning in een gelijkgerichte pulserende spanning omgezet. 

De 16 V zenerdiode en de 15 K Ohm weerstand zijn er verantwoorde

lijk voor dat in punt X een pulserende spanning ontstaat, 

die maximaal 16 V bedraagt. De spanning op de basis van 

transistor o
2 

bedraagt ongeveer 1/3 van de spanning in X, 

de spanning op de poort van thyristor SCR 1 ongeveer 5/7 

van de spanning in X. M.b.v. een 6 V zenerdiode en een 3,3 K Ohm 
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Fig. 5-5 
Schema thyristorregelaar 
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weerstand wordt in punt S een pulserende spanning met een 

maximum van 6 V verkregen. De spanning op de basis van transistor 

Q4 bedraagt 1/3 van de spanning in S. De spanning in Y t.o.v. 

S moet m.b.v. de temperatuurvoeler geregeld worden. 

De spanning op de emitter van Q
3 

is gelijk aan de spanning 

op de emitter van Q4 . De stroomsterkte door Q
3 

zal dus de 

emitterspanning van Q4 beïnvloeden~ door de spanning in Y 

te variëren kan de stroom door 0 4 beïnvloed worden=> kan de 

spanning in T beïnvloed worden. De maximum waarde van de 

pulserende spanning inT, en dus de spanning op de basis van 

Q1 , kan dus variëren tussen 2 en 6 V. 

Voor de transistoren Q1 en o2 geldt weer hetzelfde verhaal: 

ook hun emitterspanning is gelijk. Als de spanning op de basis 

van Q1 gelijk is aan de spanning op de basis van Q2>zal door 

beide transistoren evenveel stroom lopen. Neemt de spanning 

op de basis van Q1 , dus de spanning inT, toe dan zal er door 

Q1 meer stroom gaan lopen,waardoor de emitterspanning van Q2 
toeneemt, en de spanning Vbe van Q2 dus afneemt. De stroom 

door 0 2 neemt dus af. Het omgekeerde gebeurt als de spanning 

in T afneemt. De spanning in T beïnvloedt dus de grootte van 

de oplaadstroom van de condensator C. 

Laten we eens kijken wat er gebeurt als de ingangsspanning 

één halve periode doorloopt. Stel dat de spanning op Y zodanig 

is, dat door transistor Q2 een stroompje loopt. Dan zal de 

spanning in R t.o.v. de spanning in X gaan dalen. Hoe snel 

deze spanning daalt hangt behalve van de capaciteit van de 

condensator ook van de s~!oomsterkte door Q2 , en dus van de 

spanning in Y, af. Op een gegeven moment zal de spanning in 
• 

R zo zijn ~edaald, dat deze lager is dan de spanning op de 

poort op de thyristor SCR 1. Dan zal deze thyristor geleidend 

worden. Hierdoor wordt de condensator C zeer snel ontladen, 

waardoor op de poorten van de thyristoren SCR 2 en 3 een 

positief spanningspulsje ontstaat. Hierdoor worden deze 

thyristoren geleidend, zodat door het verwarmingselement 

stroom gaat lopen. Een belangrijke eigenschap van thyristoren 

is,dat als ze eenmaal geleidend zijn ze geleidend blijven 

totdat de stroom door de thyristoren beneden een, voor elk 

type thyristor verschillend, kleine waarde komt. De stroom 

door de thyristoren SCR 2 en 3 is zo groot, dat deze thyristoren 

geleidend blijven tot aan praktisch het eind van elke halve 

periode. Tussen twee halve periodes van de spanning in zal de 

stroom door deze thyristoren nul zijn, zodat deze thyristoren 
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aan het begin van elke volgende halve periode weer engeleidend 

zijn, totdat op hun poorten weer een spanningspulsje komt. 

Voor thyristor SCR 1 geldt,dat als de condensator C ontladen 

is,hierdoor enkel nog de stroom die door transistor 0 2 geleverd 

wordt kan stromen. Deze stroom is te klein om de thyristor 

geleidend te houden, waardoor nadat de condensator ontladen 

is de thyristor weer engeleidend wordt en de condensator 

weer opnieuw wordt opgeladen. Tussen twee halve periodes 

in wordt de condensator ontladen, zodat de condensator aan 

het begin van elke halve periode ongeladen is. Met de spanning 

op Y kan dus het moment geregeld worden waarop de thyristoren 

SCR 2 en 3 geleidend worden als de ingangsspanning een halve 

periode doorloopt. Deze thyristoren gaan dus steeds op hetzelfde 

moment tijdens de halve spanningsperiodes van de netspanning 

open, als de spanning in Y gelijk blijft. Als op de regelaar 

een fijnverwarmer aangesloten wordt, kan m.b.v. de 

spanning op Y het door de fijnverwarmer geleverde vermogen 

geregeld worden. 

V-4 De invloed van de temperatuur op de lichtstroom van 

fluorescentielampen 

Een fluorescentielamp is een ontladingslarop gevuld met kleine 

hoeveelheden edelgas en kwik. Gedurende het ontladingsproces 

worden er kwikatomen door de elektronen aangeslagen, welke 

energie voor een groot gedeelte in de vorm van U.V. straling 

uitgezonden wordt. Deze ~~V. straling wordt in de fluores

centielaag van de buis voor het grootste gedeelte in zicht-
• 

bare straling omgezet. 

De kwikdampdruk1 is sterk van de temperatuur afhankelijk, 

waardoor ook de lichtstroom van fluorescentielampen van de 

temperatuur afhankelijk is. Bij te lage temperatuur worden) 

door de te lage dampdruk in de lamp,namelijk te weinig 

kwikatomen aangeslagen, terwijl bij te hoge temperatuur 

-te hoge dampdruk-,door zelfabsorbtie van de resonantiestraling, 

de activerende U.V. straling eveneens afneemt. Om een idee 

van het verband tussen de buiswandtemperatuur en de licht

opbrengst van fluorescentielampen te krijgen werd de volgende 

meting verricht. 

In het licht/lucht-laboratorium van de Technische Hogeschool 

Eindhoven bestaat het plafond grotendeels uit apart in te 
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schakelen licht/lucht-armaturen, waardoor m.b.v. kanaal

afzuiging lucht kan worden afgezogen. De luchtstromen door 

alle armaturen zijn gelijk, en de totale luchtstroom is 

regelbaar. De temperatuur van de lucht in het laboratorium 

werd op 20°C ingesteld. Van vijf naast elkaar liggende 

armaturen werd de temperatuur van de buiswand van de 

middelste lamp (de armaturen waren nl. 3 x 40 W armaturen) 

d.m.v. thermokoppels op één en dezelfde plaats, namelijk 

midden bovenop de lamp, bepaald. Deze temperatuur werd 

gevarieerd door de grootte van de luchtstroom door de armaturen 

te variëren. Tegelijkertijd met het aflezen van deze 

temperaturen werd op een willekeurig vaste plaats onder 

deze vijf armaturen de verlichtingssterkte op een horizontaal 

vlak gemeten. Het resultaat van deze meting staat in figuur 

5-7. 
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~buiBwandtemperatuur in•c fig. 5-7 
• De relatieve lichtstroom van 40 W fluorescentie-

lampen (Philips, kleur 34), uitgezet tegen de 
over vijf lampen gemiddelde buiswandtemperatuur 
midden bovenop de lamp. 

Naast deze met edelgas en kwik gevulde fluorescentielampen 

bestaan er tegenwcordiq ook fluorescentielampen, waarin 

het zuivere kwik door indium-amalgaam vervangen is. Dit 

alliage is noch vast, noch vloeibaar, maar beide tegelijk. 

De vaste en vloeibare bestanddelen vormen samen een breiige 

massa. In de vaste bestanddelen in het kwik in een andere 

concentratie aanwezig dan in de vloeibare bestanddelen. 

Door deze bijzonderheid is de dampdruk in de buis maar in 

geringe mate van de temperatuur afhankelijk, waardoor ook 
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de lichtstroom veel minder temperatuurafhankelijk is. 

Het verschil tussen de temperatuurafhankelijkheid van de 

lichtstroom van een gewone fluorescentielamp en een 

indium-amalgaam fluorescentielamp is gemeten. Hiertoe is 

het licht/lucht-laboratorium d.m.v. een niet-lichtdoor

latende wand in twee helften verdeeld. In de ene helft 

waren zes armaturen met elk drie 40 W lampen (Philips, 

kleur 34) ingeschakeld, in de andere helft zes armaturen 

met elk drie 40 W indium-amalgaam lampen (Osram, kleur 25) . 

In beide helften werd op een willekeurig vaste plaats de 

verlichtingssterkte op een vlak evenwijdig aan het 

armaturenvlak opgemeten. De buiswandtemperatuur werd 

weer midden bovenop een aantal lampen m.b.v. thermokoppels 

bepaald. De luchttemperatuur in beide helften was gelijk. 

De buiswandtemperatuur werd nu sterk verhoogd, niet alleen 

door de afzuigsnelheid van de lucht door de armaturen te 

verminderen, maar ook door de temperatuur van de lucht in 

de ruimte te verhogen. In figuur 5-8 staat het resultaat 

van deze meting uitgezet. 
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Osram indium-amalgaam 25 

' 
Philips T.L. 34 

• 
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fig. 5-8 

De temperatuurafhankelijkheid van de lichtstroom van 
"gewone" en indium-amalgaam fluorescentielampen, 
weergegeven door de relatieve lichtstroom van beide 
soorten lampen tegen hun buiswandtemperatuur midden 
bovenop de lampen uit te zetten. 
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Uit figuur 5-8 volgt.dat de lichtstroom van indium-amalgaam 

lampen in het doorgemeten temperatuurgebied minder van de 

temperatuur afhankelijk is dan bij de "gewone" fluorescentie

lamp. Ook volgt uit deze figuur,dat de maximale lichtstroom 

van de indium-amalgaam lamp bij een hogere temperatuur van 

de lampen bereikt wordt dan bij de met edelgas en kwik 

gevulde fluorescentielamp. Voor (gedeeltelijk) afgesloten 

armaturen waardoor niet afgezogen wordt is daarom de 

indium-amalgaam lamp geschikter, daar de lampen in dit 

soort armaturen vrij warm worden (de maximale lichtstroom 

van beide soorten lampen is gelijk) . 

Voor licht/lucht-armaturen blijft de gewone fluorescentie

lamp het meest geschikt, daar de lampen dan vrijwel hun 

maximale lichtstroom uitstralen, goedk~per in aanschaf zijn 

en minder problemen met starten hebben . 

• 
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VI DEFINITIEVE VORMGEVING EN MEETINSTRUCTIES 

VI-l Ontworpen calorimeter 

Een doorsnede van de definitieve calorimeter wordt in 

fibuur 6-1 gegeven. 

0 0 

// 
/j 

fig. 6-1 

Doorsnede definitieve calorimeter. 

De calorimeter kan op twee manieren met lucht worden doorspoeld, 

volgens methode A of B. De luchtstromen door de middelste 

en onderste ruimte worden in figuur 6-2 gegeven. 
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~~:r_~~~~~~~'T"~~~~:: / 
/ 

fig. 6-2-a 

De luchtstromen door de mid
delste en onderste ruimte, bij 
meetmethode A. 

--t·----------~------- ---t·-- ·------ ·---------··-- ---- ----.. ·----· ·-----·· 
~-;; r;i-ï-tnrtfnnn'Tt rinnirrnÏT'nntTt tÏnin"Ti~n 
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fig. 6-2-b 

De luchtstromen door de mid
delste en onderste ruimte, bij 
meetmethode B. 

De luchtstromen door de bovenste ruimte van de calorimeter 

zijn in het geval van kanaal respectievelijk onderdrukplenum 

afzuiging als volgt: 

fig. 6-3-a 

De luchtstromen door de 
bovenste ruimte van de calo
rimeter, als het armatuur op 
8en kanaal aangesloten is. 

VI-2 Bepalen van de warmtestromen 

fig. 6-3-b 

De luchtstromen door de 
bovenste ruimte van de calo
rimeter, als het armatuur 
d.m.v. een onderdrukplenum 
afgezogen wordt. 

M.b.v. formule 1-1 kunnen de warmtestromen Q1 , 02 en o3 van het 

armatuur berekend worden. 
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Methode A, kanaal-afzuiging 

Ql = f(T,p) .Vl.cp. (T5-T2) 

Q2 = e<T,p) .V3.cp. (T7-T6) 

Q3 = p(T,p) .v1 .cp. (T 2-T
1

) 

Methode A, onderdrukplenum-afzuiging 

Ql = e<T,p) .Vl.cp. (T5-T2) 

Q2 = e<T,p) .Vl.cp. (T8-T5) 

Q3 = e<T,p) .Vl.cp. (T2-Tl) 

Methode B, kanaal-afzuiging 

Q
1 

= p(T,p) .V1 .cp. (T 5-T3 ) 

Q2 = e(T,p) .V3.cp. (T7-T6) 

Q3 = ~(T,p) .v2 .cp. (T4-T3 ) 

Methode B, onderdrukplenum-afzuiging 

Ql = e (T,p) .Vl.cp. (T5-T3) 

Q2 = e(T,p) .Vl.cp. (T8-T5) 

Q3 = e(T,p) .V2.cp. (T4~T3) 

Q
1 

= De als convectie warmte aan de door het armatuur stromende 

lucht afgedragen energie per tijdseenheid (W) 

Q2 = De door straling en yrije convectie aan het plenum 

overgedragen energie per tijdseenheid (W) 
• 

Q3 = De energie per tijdseenheid afgestaan als licht-

en warmtestraling aan de leefruimte (W) 

e<T,p) = Dichtheid van de lucht op de plaats waar de 

van de luchtstroom gemeten wordt 

Grootte van de luchtstroom door het armatuur 

grootte 

(kg/m3 ) 
3 

(m /s) 

Dè grootte van de luchtstroom door de stralings

absorberende mat, bij methode B 

De grootte van de aparte plenumluchtstroom 

c = Soortelijke warmte van de lucht, bij constante p 
druk 

T1 = De temperatuur van de lucht in de onderste ruimte, 

gemeten in het aanvoerkanaal van de lucht naar de 

onderste ruimte 

(m3 /s) 
3 

(m /s) 

{J /kg :c) 

(c) 
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T2 = De temperatuur van de lucht boven de stralings

absorberende mat/plaat, gemiddeld over de enkele 

tientallen temperatuurvoelers die boven de 

stralingsabsorberende mat/plaat aangebracht zijn (c} 
T3 = De temperatuur van de lucht in de middelste 

ruimte, gemeten in het aanvoerkanaal van de lucht 

naar de middelste ruimte ~} 

T4 = De temperatuur van de lucht in de onderste ruimte, 

gemeten in het afvoerkanaal van de lucht uit de. 

onderste ruimte ~) 

T5 = De temperatuur van de lucht als deze juist door het 

armatuur gestroomd in. Bij kanaalafzuiging in het 

kanaal gemeten dat de lucht uit het armatuur zuigt, 

bij onderdrukplenum-afzuiging in de afzuigopeningen 

van het armatuur gemeten ~) 

T6 = Temperatuur van de aparte plenumlucht, gemeten in 

het aanvoerkanaal van deze luchtstroom ~) 

T7 = Temperatuur van de aparte plenumlucht, gemeten in 

het afvoerkanaal van deze luchtstroom ~) 

T8 = Temperatuur van de lucht uit het plenum, bij 

onderdrukplenum-afzuiging, gemeten in het afvoer-

kanaal \C) 

VI-3 Controle metingen aan de calorimeter 

Als de calorimeter afgebouwd is kunnen de volgende metingen 

uitgevoerd worden om te controleren of de calorimeter voldoet 

aan de gestelde eisen. 
• 1) Nagaan of bij methode B de warmtestromen Q1 en Q3 van het 

armatuur gescheiden gemeten worden. 

a} Wordt een gedeelte van de warmtestroom Q3 niet als Q1 
gemeten, doordat de luchtstroom door het armatuur 

convectieve wàrmte van de stralingsabsorberende mat 

opneemt. 

Deze meting kan verricht worden door de mat te verwarmen 

(m.b.v. verwarmingsspiralen, of door er een elektrische 

deken op te leggen), als het armatuur uit staat mag 

er geen warmtestroom Q1 gemeten worden. Om straling 

naar het armatuur te voorkomen moet deze grotendeels 

met het besproken aluminium folie bedekt worden. 

b) Wordt een gedeelte van warmtestroom Q
1 

niet als Q
3 

gemeten, 
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doordat de luchtstroom door de stralingsabsorberende 

mat/plaat convectieve warmte van het armatuur opneemt? 

Dit kan nagegaan worden door de luchtstromen nabij het 

armatuur te bekijken, hiertoe moet het armatuur door 

een namaak armatuur van perspex vervangen worden. 

2) Het meten van de warmtelek door de wanden. 

Hiervoor moet de calorimeter volgens methode B met lucht 

worden doorspoeld. De luchtstroom door de stralings-
3 absorberende mat moet 10 m /h bedragen. Het armatuur moet 

door een onderdrukplenum afgezogen worden. Als de luchtstroom 

door de middelste en onderste ruimte van de calorimeter 

2s•c warmer is dan de omgeving van de calorimeter, mag de 

warmtelek door de wanden van deze ruimten niet meer dan 

0,2 W bedragen. Het temperatuurverschil tussen de middelste 

ruimte inkomende lucht en de afgezogen lucht uit de onderste 

ruimte mag daarom niet meer dan o,o6•c bedragen. 

Is dit temperatuurverschil meer, dan moet gecontroleerd 
0 

worden of de temperatuur van het water niet meer dan 0,02 C 

met de temperatuur in de calorimeter verschilt. 

3) Nagaan of de stabilisatietijd in evereenstemming met de 

berekende waarde is. 

De calorimeter moet weer volgens methode B met lucht 

worden doorspoeld, terwijl het uitgeschakelde armatuur 

m.b.v. een onderdrukplenum wordt afgezogen. De temperatuur 

van de luchtstroom door de middelste en onderste ruimte 

moet gelijk aan de omgevingstemperatuur zijn, de grootte 

van de luchtstroom mo_et 10 m3 /h zijn. Na enkele uren 

moet de temperatuur van deze luchtstroom met 5°C 
• 

veranderd worden. Als het verschil in temperatuur tussen 

de middelste ruimte inkomende lucht en de afgezogen lucht 

uit de onderste ruimte na ruim twee uur na de temperatuur

sprong minder dan 0,06°C geworden is, zijn de stabilisatie

tijden zoals berekend in hoofdstuk III-2-2. 

4) Nagaan in hoeverre de extra luchtstroom door de bovenste 

ruimte van de calorimeter de warmtebalans beïnvloedt. 

Door onder verder gelijkblijvende omstandigheden de 

grootte van de luchtstroom door de bovenste ruimte te 

variëren,kan nagegaan worden in hoeverre deze luchtstroom 

de warmtebalans beïnvloedt.-
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VII NAUWKEURIGHEIDSBESCHOUWING 

VII-1 Van het beschreven type 

VII-1-1 Onnauwkeurigheden in de meting 
De warmtestromen worden m.b.v. de volgende formule berekend: 

Q = V. (T - T ) • e. c x y p 7-1 

Als de absolute fouten in V, (T - T ) , een c geschreven x y p 
worden als resp. AV, A(T - T ) , ë.e en Ac dan zijn de relatieve x y p7 
fouten in deze vier variabelen te schrijven als resp.: 

AV 

V 

~(T x - T ) y 

- T ) y e c p 

Voor de relatieve fout in de berekende waarde voor een warmte

stroom, ~Q , door de onnauwkeurigheden in deze vier variabelen 

geldt nu de formule: 

- T ))2, 
y + 

- T ) y 
(~ey + \-;:Y 

daar de systematische fouten t.o.v. de toevallige fouten 

verwaarloosd mogen worden. 

7-2 

De relatieve fout in de volumestroommeting is 1%~ A~ =±0,01. 

In de temperatuurverschilmeting zit een absolute fout van 

0, 01 C ~ 6 ( T - T ) =:kO, 0 l •c. x y 
Om de dichtheid van de luchtstroom ter plaatse van de volumestroom-

meting te weten moet op die plaats de statische druk en de 

temperatuur van de luchtstroom gemeten worden. De dichtheid is 

een lineaire functie van deze twee variabelen. De relatieve 

fout in de drukmeting is 1%. In de temperatuurmeting zit een 

constante absolute fout van±0,03 K, waardoor de relatieve fout 

in de temperatuurmeting 0,01%, en daarom te verwaarlozen, is. 

:::::> ~ :::;,..+0 ' 0 1 • 

Om de soortelijke warmte van de luchtstroom te berekenen moet 

op een bepaalde plaats de relatieve vochtigheid en de temperatuur 

bepaald worden. Daar voor lucht van 2s•c het verschil in soorte

lijke warmte tussen droge en maximaal bevochtigde lucht 

slechts 10% bedraagt, beïnvloedt de onnauwkeurigheid in de 

bepaling van de vochtigheid van de lucht (~2%) de nauwkeurigheid 



- 92 -

van de soortelijke warmte voor maximaal slechts 0,2%. De 

soortelijke warmte is verder niet sterk van de temperatuur 

afhankelijk, zodat de onnauwkeurigheid in de bepaling van de 

soortelijke warmte t.o.v. de overige onnauwkeurigheden verwaar

loosd mag worden. 

Door alles in formule 7-2 in te vullen wordt gevonden: 

AQ =+V ( 0 0 1 ) 2 + /.0 I 0 1 )\ ( 0 I 0 1 ) 2 
Q - I \ (T - T ) x y 

7-3 

De relatieve fout in een warmtestroom is dus van de grootte 

van het te meten temperatuurverschil afhankelijk. Voor enkele 

waarden van dit temperatuurverschil wordt in onderstaande tabel 

de afgeronde relatieve fout in de warmtestromen gegeven: 

I 4 
T - T 6Q x 100 tJ'l 

x y Q ·r-1 
3 H 

o, 25 ·c 4% 
~àP 
Q) 

o ,5 •c 2,5% ...!<:: ~ 2 
~·r-1 

1 ·c 2% ~ 

2 •c 1,5% ctl'"01 
~·r-1 

10 •c 1,5% ~ Q) 
0 ..c: 0 

fig. 7-1 1 0 1 2 3 10 
~(T - T ) in·c 

x V 
Verwachte onnauwkeurigheid in de meting 
als de warmtestromen m.b.v. formule 7-1 

van de warmte~tromen, 
worden berekend. 

Andere methode om de warmtestromen te berekenen 

Als de calorimeter volgens methode A met lucht wordt doorspoeld, 

terwijl het armatuur m.b.v. een onderdrukplenum wordt afgezogen, 

is het niet noodzakelijk het volume van de luchtstroom door de 

calorimeter te meten,om de warmtebalans van het armatuur te 
• kunnen bepalen. De warmtestromen kunnen dan nl. ook m.b.v. 

de volgende formule berekend worden: 

Q = 
(Tx - T ) y 

Hierin is: 
(T - T ) : het bij de warmtestroom behorende 

x Y temperatuurverschil 
(Tuit - T. ) : de totale temperatuurverhoging van 

ln lucht door de calorimeter 
Qt: het opgenomen vermogen door het armatuur 

7-4 

(c> 
de 

\C) 
(W) 

Om het vermogen te kunnen bepalen dat door het armatuur wordt 

opgenomen,is een Wattmeter (fabr.: Erich Marek, type UL 25.22) 

aangeschaft waarmee het vermogen met een maximale onnauwkeurigheid 
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van 1% gemeten kan worden. 

Voor de temperatuurverschilmetingen geldt natuurlijk weer dat 

hierin een absolute fout van!0 101°C zit. 

Voor de relatieve fout in een m.b.v. formule 7-4 berekende 

warmtestroom geldt overeenkomstig formule 7-2: 

6Q - T ); (L>(Tuit - T. J 
+ (::tr y + 1n 7-5 

Q T Tuit - T. y 1n 

Ingevuld levert: 

AQ c,Ol 
Tyr 

rOl T. J + 
(0101)

2 
+ 7-6 

Q T - T 't -x Ul 1n 

(T 't - T. ) is minimaal 3°C 1 zodat uit formule 7-6 volgt dat 
Ul 1n 

de onnauwkeurigheid in de meting van dit temperatuurverschil 

t.o.v. de overige onnauwkeurigheden te verwaarlozen is. 

De relatieve fout in de berekende waarde voor een warmtestroom 

is wederom van de grootte van T - T afhankelijk: x y 
4 

T - T AQ x 100 x y Q 

o I 25 ·c 4% 
o I 5 ·c 2% 
1 ·c 115% 
2 ·c 1% 
10 ·c 1% 

fig. 7-2 
1 2 3 10 

Verwachte onnauwkeurigheid in de meting 
als de warmtestromen m.b.v. formule 7-4 

~ (T - T ) in°C 
van de w~rmtettromen 1 
worden berekend. 

I 
tJ"l 
·n 
1-1 4 ::s 
Q) 

3 ~ 
:s: 
::leW 

V grafiek fig. 7-1 ro 2 !=! !=! 
l=!·n 
0 1 ~grafiek fig. 7-2 ra 

i~ 0 
0 1 2 3 10 

---?o(T - T ) ino-C 
x y 

fig. 7-3 

Samenstelling fig. 7-1 en fig. 7-2 
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Uit figuur 7-3 volgt dat als de calorimeter volgens methode A, 

met onderdrukplenum-afzuiging van het armatuur, met lucht 

wordt doorspoeld het bepalen van de warmtestromen m.b.v. 

formule 7-4 het nauwkeurigste resultaat geeft. Veel nauwkeuriger 

is deze methode echter niet. 

Het bepalen van de warmtestromen m.b.v. formule 7-1 heeft het 

voordeel dat een fout in de meting gemakkelijk bemerkt wordt, 

daar steeds gecontroleerd kan worden of de som van Q1 , 0 2 en 0 3 
gelijk aan Qt is. 

Daarnaast kan het berekenen van de warmtestromen m.b.v. formule 

7-4 alleen gebeuren als de calorimeter met slechts één lucht

stroom wordt doorspoeld, bij twee of drie luchtstromen door de 

calorimeter kan enkel van formule 7-1 gebruik gemaakt worden 

om de warmtestromen te berekenen. 

Daarom wordt ook als de calorimeter met slechts één luchtstroom 

wordt doorspoeld aan het berekenen m.b.v. formule 7-1 de 

voorkeur gegeven. 

Daar voor de warmtestromen Q
1

, 0
2 

en Q3 de te meten tempera

tuurverschillen verschillend zijn is de nauwkeurigheid in de 

warmtestromen niet gelijk. 

Warmtestroom Q1 . Hiervoor moet de temperatuurverhoging van de 

lucht door het armatuur gemeten worden. Uit metingen m.b.v. 

de calorimeter bij Philips blijkt dat deze temperatuurverhoging 

voor elk armatuur tussen 2 en 15~C ligt, afhankelijk van het 

luchtvolume door het armatuur. Des te groter dit volume, des 

te kleiner de verhoging van de temperatuur van de lucht . 
.. 

Uit figuur 7-1 blijkt dat Q1 met een onnauwkeurigheid van 1,5% 

te meten is. ' 

Warmtestroom Q
2

. 

a) Bij kanaalafzuiging. Bij kanaalafzuiging is het volume van 

de lucht door het plenum onafhankelijk van de grootte van de 

luchtstroom door het armatuur. De grootte van de luchtstroom 

door het plenum kan steeds zo gekozen worden, dat het temperatuur

verschil tussen de in- en uitgaande luchtstroom 1•c bedraagt, 

waardoor warmtestroom o2 met een onnauwkeurigheid van 2% te 

bepalen is. 

Een groter temperatuurverschil dan l~C wordt niet beschouwd, 

vanwege de gewenste uniformiteit van de temperatuur in het 

plenum. 
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b) Bij onderdrukplenum-afzuiging. Nu is de luchtstroom door 

het plenum dezelfde als de luchtstroom door het armatuur, 

waardoor de temperatuurverhoging van de lucht door het plenum 

ook direct van de grootte van de luchtstroom door het armatuur 

afhangt. Uit metingen m.b.v. de calorimeter bij Philips volgt 

dat deze temperatuurverhoging nu voor elk armatuur tussen 

0,25•c (bij relatief grote volurne's door het armatuur) en 15•c 

(bij relatief kleine volume's) ligt. Uit figuur 7-1 volgt,dat 

de onnauwkeurigheid van de gemeten warmtestroom tussen 1,5% 

en 4% ligt. 

Voor relatief grote volurne's door het armatuur is de warmtestroom 

Q2 minder nauwkeurig dan bij kanaalafzuiging te bepalen. Dan 

is Q
2 

omstreeks 20% van het vermogen dat door het armatuur wordt 

opgenomen. Doordat Q2 dan klein is t.o.v. de warmtestromen 

Qt' Q1 en Q3 kan Q2 niet nauwkeuriger m.b.v. de vergelijking 

Q
2 

= Qt - Q1 - Q
3 

bepaald worden, daar de kleine relatieve 

fouten in Qt, Q1 en Q3 een veel grotere relatieve fout in 0 2 
veroorzaken. 

Bij onderdrukplenum-afzuiging is de waarde van Q2 meestal niet 

interessant, maar is men veel meer geïnteresseerd in de som 

van Q
1 

en Q2 , de totale warmtestroom in dit geval naar het 

plenum. Deze totale warmtestroom kan even nauwkeurig als de 

warmtestroom Q
1 

(1,5%) bepaald worden. 

Warmtestroom Q3 . 

a) Methode A. Bij methode A is de luchtstroom door de stralings

absorberende plaat tussen de middelste en onderste ruimte even 

groot als de luchtstroom door het armatuur. De temperatuur

verhoging van de lucht door de straling~absorberende plaat, 

welke gemeten moet worden om warmtestroom Q
3 

te kunnen berekenen, 

hangt daardoor direct van de grootte van de luchtstroom door 

het armatuur af. Volgens de metingen bij Philips bedraagt deze 

temperatuurverhoging bij een relatief groot volume door het 

-armatuur 0,5 C. Bij kleinere luchtvolume's is dit temperatuur-

verschil één of meer graden groot, met een maximum van ongeveer 

10°C. De onnauwkeurigheid in de warmtestroom Q3 ligt daarom bij 

methode A tussen 1,5% en 2,5%. 

b) Methode B. Wordt de calorimeter volgens methode B met lucht 

doorspoeld, dan is de grootte van de luchtstroom door de stralings

absorberende mat onafhankelijk van de grootte van de luchtstroom 

door het armatuur. De temperatuurverhoging van de lucht door de 



- 96 -

mat kan steeds op l°C gehouden worden, zodat nu Q
3 

met een 

onnauwkeurigheid van 2% bepaald kan worden. 

Samenvatting meetnauwkeurigheid warmtestromen Q 1~2 en Q
3 

methode A methode B 
kanaal- onderdrukplenum- kanaal- onderdrukplenum-
afzuiging afzuigipg afzuiging afzuiging 

Q1 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Q2 2% 1,5 - 4% 2% 1,5 - 4% 

Q3 1,5 - 2,5% 1,5 - 2,5% 2% 2% 

Q1+Q2 - 1,5% 1,5% 

Tabel 7-1 

Onnauwkeurigheid warmtestromen veroorzaakt door onnauwkeurigheid 
in de variabelen van formule 7-1. 

VII-1-2 Onnauwkeurigheden calorimeter 

Tot nu toe is alleen de onnauwkeurigheid in de warmtestromen 

Q1 , 0 2 en 0 3 bekeken 1 die veroorzaakt wordt door de onnauwkeurigheid 

in de metingen,die verricht moeten worden om deze warmtestromen 

te berekenen. Er zijn echter nog een aantal andere oorzake~ 

waardoor de nauwkeurigheid van de gemeten warmtebalans beïnvloed 

wordt. 

Daar de calorimeter bij het schrijven van dit verslag nog niet 

klaar was, kan de grootte van deze onnauwkeurigheden slechts 

geschat worden. 

Warmtelek door de wanden van de calorimeter 

Door de warmtelek door de wanden van de calorimeter wordt de 

grootte van de warmtestromen beïnvloed. 'De constructie van de 

wanden was zo gekozen, dat bij een temperatuurverschil van 

25~C over de wanden van de middelste en onderste ruimte de 

warmtelek door deze wanden tesamen niet meer dan 0,2 W bedraagt. 

Dit houdt in,dat bij het 2 x 20 W armatuur de warmtestromen 

van het. armatuur voor maximaal 2% door deze warmtelek beïnvloed 

worden. 

Als de calorimeter volgens methode B met lucht doorspoeld wordt 

is het temperatuurverschil over de wanden van de calorimeter 

meestal kleiner. Daarnaast worden over het algemeen grotere 

armaturen in de calorimeter doorgemeten, waarvan de warmtestromen 

een faktor 2 of meer groter zijn in vergelijking met het 

2 x 20 W armatuur. Voor deze armaturen is de relatieve invloed 
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van de warmtelek op de warmtestromen dan ook een faktor 2 of meer 

' kleiner. Voor de meeste armaturen zal daarom bij meetmethode B 

de warmtebalans voor (veel) minder dan 1% door de warmtelek 

heinvloed worden, zodat deze systematische fout meestal' 

verwaarloosd kan worden. 

Bij methode A zal door de temperatuurverschillen in de lucht 

van de middelste ruimte de warmtelek naar/van deze ruimte 

waarschijnlijk groter zijn dan 0,2 W, onafhankelijk van het 

temperatuurverschil tussen de lucht in de middelste ruimte 

en de omgeving van de calorimeter. Hierdoor zal de invloed 

van deze warmtelek op de warmteba~s meestal niet verwaarloos

baar klein zijn. 

Warmtelek door het imitatieplafond 

Als de lucht in het plenum van de calorimeter een andere 

temperatuur heeft dan de lucht in de middelste ruimte, zal door 

het imitatieplafond een warmtelek ontstaan. Hierdoor wordt 

de onderlinge verhouding tussen de warmtestromen Q1 , Q2 
en Q

3 
beïnvloed. · 

Om deze warmtelek na te kunnen meten moet het armatuur vervangen 

worden door een zeer dikke laag polyurthaan (-20 cm) , waar 

het afzuigkanaal van het armatuur doorheen steekt. 

fig. 7-4 

I! I 
j/;; 
/;'/!I /I 

• 

Doorsnede bovenste ruimte calorimeter, als 
het armatuur door polyurethaan vervangen is 
om de warmtelek door het imitatieplafond 
te kunnen meten. 

Voor de situatie waaronder het armatuur wordt doorgemeten kan 

m.b.v. deze opstelling de invloed van de warmtelek door het 

imitatieplafond op de warmtebalans van het armatuur bekeken 

worden, zodat de gemeten warmtebalans voor deze warmtelek 

gecorrigeerd kan worden. 
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Als het armatuur m.b.v. kanaalafzuiging afgezogen wordt, 

kan deze warmtelek voorkomen worden door de temperatuur van 

de plenumluchtstroom gelijk aan de temperatuur van de lucht in 

de middelste ruimte te kiezen. 

In dat geval heeft de lucht in het plenum een andere temperatuur 

dan de lucht die uit het armatuur komt, zodat er een warmtelek 

door de wand van het afzuigkanaal ontstaat. Daarom moet het 

afzuigkanaal goed warmte-geïsoleerd worden. Door de temperatuur 

van de luchtstroom uit het armatuur direct na het armatuur te 

meten,heeft deze warmtelek geen invloed op de meting van 

warmtestroom Q1 , maar enkel op Q
2

. Uit de temperatuurverandering 

van de luchtstroom door het afzuigkanaal kan deze warmtelek 

gemeten worden, zodat 02 voor deze lek gecorrigeerd kan worden. 

Absorberen van de straling door de wanden van de middelste ruimte 

De reflectiecoëff. van de wanden van de middelste ruimte bedraagt 

ongeveer 90%. Om nu een idee van de onnauv;keurigheid te krijgen, 

die ontstaat doordat de wanden een klein gedeelte van de 

opvallende straling absorberen wordt het volgende voorbeeld 

uitgewerkt. 

De invloed van de absorbtie door de wanden op de warmtebalans 

hangt van de grootte van het gedeelte van warmtestroom Q3 af, 

dat op de wanden van de middelste ruimte valt. Dit wordt o.a. 

door de afmetingen van het armatuur, en de lichtstroomdiagram 

van het armatuur bepaald. Voor een 4 x 65 W armatuur zal bij 

benadering zo'n 50% van de licht- en warmtestraling op de 

wanden vallen~ van de war-~testroom Q3 zal zo'n 5% door de 

wanden van de middelste ruimte worden geabsorbeerd. 

De energie van deze geabsorbeerde straling zal voor een 

gedeelte door geleiding via de binnenwand aan de koperplaat (Qg), 

voor een gedeelte door convectie aan de lucht (Qc) en voor 

het overige gedeelte door straling aan de omgeving 

afgestaan. Als T de temperatuur van de koperplaat x 

(Q ) worden s 
en de lucht 

in de middelste ruimte is, enT de gemiddelde temperatuur van 
y 

het ICI warmteschild dat op de wanden van de middelste ruimte 

aangebracht is, dan geldt voor deze warmtestromen: 
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A . .A . {T - T ) 
Qg 

y x 
= 

x 
7-7 

Qc = A . 0( . (T - T ) c y x 7-8 

A (f • (T4 - T4) = 
y x 

= 0,5 A 

E 

t ~ . (T 2 + T2 ) (T + T ) (T - T ) 7-9 y x y x y x 

Voor A, de warmtegeleidingscoëff., moet 0,025 W/m.K ingevuld 

worden. Voor x de dikte van de binnenwand: 0,075 m. Voor A 

moet het oppervlak van de binnenwand van de middelste ruimte 

ingevuld worden. fis de emissiecoëff, die bedraagt dus voor 

de wandbedekking: 0,1.Gris de constante van Bolzmann: 
-8 2 4 5,67.10 W/m .K • cl- is de warmteoverdrachtscoëff. voor 

2 c 
convectie. (W/ (m • K} ) 

Daar de temperaturen T en T voor dit voorbeeld omstreeks x y 
300 K bedragen 1 kan vergelijking 7-9 ook geschreven worden als: 

Q = 0,5 . A • E. • Q'. 1,08-.10 8 . (T - T ) 
s -- y x 

Qs is met een faktor 0,5 vermenigvuldigd omdat ongeveer 

50% van de straling van de wanden weer op de wanden valt. 

Voor ~c geldt bij benadering: 

7-10 

ol.c = 12 'Vv 
v is de snelheid van.de langsstromende lucht 

7-11 

(m/s) 

Uit 7-7, 7-8, 7-10 en 7-11 volgt nu: 

12 vv 7-12 

12 'IV+ 1/3 + 0,3 

Voor v = 0,01 m/s is 

= 0,65 7-13 

~ 65% van de energie van de door de zijwanden geabsorbeerde 

straling wordt door convectie aan de langsstromende lucht 



- 100 -

afgestaan, als de luchtsnelheid langs de wanden van de 

middelste ruimte 1 cm/s bedraagt. Bij kleinere luchtsnelheden 

is dit percentage kleiner, bij grotere luchtsnelheden groter 

zoals uit vergelijking 7-12 volgt. Door vrije convectie alleen 

al zal deze luchtsnelheid meestal meer dan 1 cm/s bedragen, 

zodat het grootste gedeelte van de energie die door de zijwanden 

wordt geabsorbeerd aan de langsstromende lucht wordt 

afgestaan. 

De door straling afgegeven energie (Q ) wordt voor het grootste s 
gedeelte door de poreuze mat geabsorbeerd. Als de luchtsnelheid 

langs de wanden 1 cm/s bedraagt1 wordt een kleine 20% van de 

geabsorbeerde straling door de zijwanden weer in de vorm 

van straling afgestaan, zoals uit 7-12 en 7-13 volgt. 

Als de calorimeter volgens methode A met lucht wordt doorspoel~ 

wordt van het gedeelte van de warmtestroom Q
3 

dat door de 

zijwanden van de middelste ruimte wordt geabsorbeerd, maximaal 

5%, alleen dat deel toch als warmtestroom Q
3 

gemeten dat door 

de wanden in de vorm van straling aan de stralingsabsorberende 

plaat wordt afgestaan. Daardoor wordt voor warmtestroom 0
3 

een 

waarde gemeten welke maximaal 4 à 5% onder de werkelijke 

waarde ligt. 

Als de calorimeter volgens methode B met lucht wordt doorspoeld, 

wordt daarnaast ook de warmte die convectief aan de langstromende 

lucht afgestaan wordt als warmtestroom Q3 gemeten. Zoals uit 

figuur 5-4 volgt is de luchtsnelheid langs de lange wanden van 

de middelstJ~~1ffi~~5~{ dan de gemiddelde luchtsnelheid in 

deze ruimte, zodat meer dan 65% van de door de zijwanden 
.. 

geabsorbeerde energie convectief aan de langsstromende lucht 

wordt afgestaan. Daardoor wordt bij metnode B voor warmtestroom 

Q3 een waarde gemeten welke nooit meer dan 1% onder de werkelijke 

waarde ligt. 

Bij methode A wordt de door de zijwanden convectief overgedragen 

warmte aan de langsstromende lucht als warmtestroom Q
1 

gemeten, 

waardoo~ voor deze warmtestroom een te hoge waarde (max. 10%) 

gevonden wordt. Bij methode B daarentegen wordt Q
1 

in het geheel 

niet door de absorbtie van de wanden van de middelste ruimte 

beïnvloed. 

Hogere temperatuur stralingsabsorberende mat/plaat 

De gemiddelde temperatuur van de stralingsabsorberende mat/plaat 

zal zowel bij methode A als B iets hoger zijn dan de temperatuur 
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van de lucht door het armatuur. Bij de meting van een warmte

balans wordt er echter van uit gegaan dat deze temperaturen 

gelijk zijn. Is de mat/plaat iets warmer dan de lucht door het 

armatuur, dan zal er wat meer straling op het armatuur 

afkomstig van de mat/plaat vallen dan in het geval van gelijke 

temperatuur. Hierdoor wordt er een iets kleinere warmtestroom 

Q3 , en iets grotere warmtestromen Q1 en Q
2 

gemeten. Er treedt 

dus een verschuiving tussen de warmtestromen op. 

Voor het temperatuurverschil tussen mat/plaat en de lucht door 

het armatuur kan geen exacte waarde worden gegeven. Verwacht 

mag worden dan bij methode A voor relatief grote volurne's 

door het armatuur dit temperatuurverschil te verwaarlozen is, 

voor relatief kleine volurne's door het armatuur (wanneer de 

temperatuurstijging van de lucht lOPC of meer bedraagt) werd 

bij de calorimeter van Philips een invloed van dit temperatuur

verschil op de warmtebalans geconstateerd. 

Bij methode B zal dit temperatuurverschil altijd omstreeks l*C 

bedragen, daar de temperatuurstijging van de lucht door de mat 

steeds 1 ·c bedraagt en de mat nu ongeveer de temperatuur van 

de lucht in de onderste ruimte heeft. Uit berekeningen volgt, 

dat als de mat l°C warmer dan de lucht door het armatuur is, 

er voor Q
3 

een waarde wordt gevonden welke maximaal 3% (bij een 

grote luchtstroom door het armatuur) onder de waarde ligt, 

welke gemeten wordt als de mat dezelfde temperatuur als de 

lucht door het armatuur heeft. Voor Q1 en 0 2 wordt een waarde 

gemeten welke maximaal 2% te hoog is. 

Niet-uniforme temperatuur stralingsabsorberende mat/plaat 
• 

Doordat de mat/plaat niet gelijkmatig door het armatuur bestraald 

wordt, zal de mat/plaat niet uniform van temperatuur zijn. 

Plaatselijk zal de mat meer dan wel minder stralen dan in de 

veronderstelde situatie waarin de mat overal dezelfde 

temperatuur als de lucht door het armatuur heeft. Hierdoor 

treedt er in de warmtebalans van het armatuur een kleine 

verschuiving van de warmtestroom Q
3 

naar de warmtestromen Q1 
en Q

2 
op, omdat de plaatsen waar de mat nu meer straalt het 

dichts~bij het armatuur liggen. 

Voor de grootte van deze verschuiving kan geen exacte waarde 

gegeven worden. Het sterkst zal dit effect bij methode A optreden, 

als de luchtstroom door het armatuur relatief klein is. 

Het minst als bij methode A een relatief grote luchtstroom door 
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het armatuur gestuurd wordt, en bij methode B (onafhankelijk van 

het luchtvolume door het armatuur) • 

' Het niet volledig absorberen van de straling door de 

stralingsabsorberende mat/plaat 

De absorbtiecoëff. van de stralingsabsorberende mat/plaat 

bedraagt ongeveer 95% (zowel dus voor de gezwarte aluminium 

plaat, als voor de gezwarte filtermat). Ongeveer 5% van de 

opvallende straling wordt daarom weer gereflecteerd. Geqeeltelijk 

zal de gereflecteerde straling via de hoogreflecterende wanden 

van de middelste ruimte weer op de stralingsabsorberende 

mat/plaat vallen. Voor het overige gedeelte valt deze 

gereileeteerde straling echter op het armatuur, waardoor voor 

warmtestroom Q3 een waarde wordt gevonden welke zo'n 1 à 3% 

onder de werkelijke waarde ligt. Doordat het armatuur nu iets 

minder energie aan de leefruimte afstaat, zullen de warmtestromen 

Q1 en 0 2 enkele procenten groter zijn. Er treedt dus een 

verschuiving in de warmtebalans op. 

Resumé 

De onnauwkeurigheid in de warmtebalans, voor zover deze veroorzaakt 

wordt door de onnauwkeurigheden in de metingen, is voor 

methode A en B min of meer gelijk,zoals uit tabel 7-1 volgt. 

De onnauwkeurigheid in de warmtebalans 1 veroorzaakt door de 

onnauwkeurigheden in de calorimete~ verschilt soms sterk 

voor methode A en B. De warmtelek door de wanden b.v. is bij 

methode B meestal te verwaarlozen, terwijl bij methode A 

vaak hierdoor de warmtebalans beïnvloed ~ordt. De invloed 

van het absorberen van de straling door de wanden van de 

middelste ruimte op warmtestroom Q3 is bij methode A maximaal 

4 à 5%, terwijl bij methode B deze onnauwkeurigheid altijd 

onder 1% ligt. Daarna~st wordt door het absorberen van de 

straling door de wanden van de middelste ruimte bij methode A 

voor warmtestroom Q
1 

een maximaal 10% te hoge waarde gemeten, 

terwijl bij methode B deze warmtestroom in het geheel niet 

door dit absorberen wordt beïnvloed. De invloed van de 

niet-uniforme temperatuur van de stralingsabsorberende mat 

op de warmtebalans is bij methode B altijd gering, in 

tegenstelling tot methode A. 

De overige hierboven besproken onnauwkeurigheden hebben voor 

methode A en B een ongeveer even grote invloed op de nauwkeu-
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righeid van de warmtebalans. 

Daarnaast kan bij methode A de nauwkeurigheid ook nog negatief 

beïnvloed worden door een niet uniforme luchtsnelheid door de 

stralingsabsorberende plaat, en door de niet uniforme 

luchttemperatuur door het armatuur. 

Verwacht mag daarom worden dat de warmtebalans het nauwkeurigst 

te meten is volgens methode B. De totale onnauwkeurigheid 

ligt dan in de buurt van de 5%. 

VII-2 Vergelijking met type III 

Als de calorimeter volgens methode A met lucht wordt doorspoeld, 

en het armatuur d.m.v. een onderdrukplenum afgezogen wordt, 

zijn de luchtstromen door de calorimeter net zoals bij type III. 

Met de ontwikkelde calorimeter zal ook in dat geval een 

nauwkeurigere warmtebalans kunnen worden gemeten dan met type III 

vanwege: 

1) Kleinere warmtelek door de wanden van de middelste ruimte, 

daar door de warmtegeleiding in de stralingsabsorberende 

plaat een uniformere temperatuur in de middelste ruimte 

verkregen wordt,zodat de temperatuur van het water door 

de leidingen in de wand nauwkeuriger in te stellen is. 

2) Uniformere temperatuur van de lucht door het armatuur, 

ook vanwege de warmtegeleiding in de stralingsabsorberende 

plaat. 

3) Uniformere temperatuur van de stralingsabsorberende plaat, 

eveneens door de warmtegeleiding in deze plaat. 

4) Minder absorbtie van de warmtestraling van het armatuur 

door de wanden van de middelste ruimte, daar voor de 

bedekking van deze wanden een speciaal aluminiumfolie 

genomen is.dat ook voor de warmtestraling van het armatuur 

een reflectiecoëff. van 90% heeft, terwijl de geanodiseerde 

aluminium platen waarmee de wanden van type III zijn bedekt 

voor de warmtestraling een reflectiecoëff. van slechts 

30% hebben. 

5) De warmtelek door het imitatieplafond kan vermeden worden, 

daar als het armatuur in de calorimeter rechtstreeks op 

het afzuigkanaal is aangesloten de plenumtemperatuur op 

dezelfde waarde als de temperatuur in de middelste ruimte 

ingesteld kan worden. De dan optredende warmtelek tussen de 

lucht door het afzuigkanaal en de lucht in het plenum 
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heeft alleen een invloed op warmtestroo1n 0
2

, en kan 

gemakkelijk gemeten worde~ zodat o2 voor deze warmtelek 

gecorrigeerd kan worden. 

6) De warmtelek door de wanden van de gehele calorimeter 

zal minder zijn daar voor waterleidingen in de wanden 

van de calorimeter gekozen is, i.p.v. voor luchtkanaaltjes, 

zodat de temperatuur nauwkeuriger in te 

stellen is, en doordat de leidingen op een koperplaat 

aangebracht zijn zodat door de wanddelen tussen de leidingen 

ook geen warmtelek ontstaat. 
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IX APPENDIX 

IX-1 Temperatuurverandering van de luchtstromen door wrijving 

Om een idee van de temperatuurverandering van de luchtstromen 

te krijgen, die door de wrijving in de kanalen en in de 

calorimeter veroorzaakt wordt, wordt voor een één-dimensionale, 

constante, adiabatische stroming van een ideaal gas de invloed 

van de wrijving op de temperatuur van deze stroming bekeken. 

p 
'T 
V 
E' 
M 

fig. 9-1 

r 

L.----

- -. p+ ol.p 
I T+cl.T 
' v.r.olv 
: e+Je 

_.J M+dl1 

Stroming van een ideaal gas door een kanaal. 

Voor een ideaal gas geldt: 

p = E>· R • T 

Hierin is: 

e dichtheid van het gas 
R : gasconstante van het gas. 

R=cp - cv (cp: soort. warmte 
bij constante druk, cv: soort. 
warmte bij constant volume) 

T : temperatuur gas·· 
p : statische druk gas 

(kg/m3 ) 

2 2 (m /s.K) 
(K) 
(N/m

2
) 

9-1 

Ook geldt voor een ideaal gas dat de soortelijke warmte bij 

constante druk (c ) en de soortelijke warmte bij constant p 
volume ( c ) constant zijn. Als we vergelijking '3-1 links 

V 
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en rechts van het = teken naar p differentiëren krijgen we: 

1 = Qf R.T + ~~ e .T 
+ dT R.e 9-2 dp dp 

Delen we links en rechts door e.R.T, dan vinden we uiteindelijk: 

dp 
f'·R.T 

=~ 
p 

= ~ + dT e T 

Bij de afleiding gebruiken we het dimensieloze getal van 

Mach, dat als volgt is gedefinieerd: 

M2 = v
2
jk.R.T of M = V/c 

Hierin is: 
v de snelheid van het stromende gas 
k c /cv 
R g~sconstante, cp - cv 
T temperatuur stromende gas 
c snelheid van het geluid in het gas 

Uit vergl. 9-4 volgt: 

(m/s) 

(m
2
;s2 .K) 

(K) 
(m/s) 

Voor een constante stroming van een ideaal gas geldt 

de energievergl.: 

2 
c .dT + ~dV = 0 p 

Hieruit volgt: 

dT 
T 

= dv
2 

2c .T 
p 

We kunnen c ook schrijven als: 
p 

Dit ingevuld in vergelijking 9-7 geeft: 

dT 
T = (k-1) dv

2 

2k.T.R 

9-3 

9-4 

9-5 

9-6 

9-7 

9-8 

9-9 
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dT M.b.v. vergl.g-4 vinden we uiteindelijk voor~: 

dT 
T 

= 
"' ··~·-· 

V 

Voor de stroming geldt ook de wet van behoud van massa, 

e-v =constant. Hieruit kunnen we vergl. 41 afleiden: 

d.O d 2 
~ =- ~ V e ~ 

Voor de krachtmomenten moet over een lengte dx van het 

kanaal gelden: 

A.f. v.dv = - A.dp - "(_.dAx 

Hierin is: 
7w: wrijvingskracht op de wand, per 

oppervlakte-ee~heid 
A : oppervlak doorsnede kanaal 
A : oppervlak van de binnenwand van x het kanaal voor een lengte dx van 

het kanaal 

De wrijvingscoëfficiënt f wordt gedefinieerd als: 

We kunnen daarom vergl. 9~l~ok schrijven als: 

Voor de hydraulische diameter DH kunnen we schrijven: 

9-10 

9-11 

9-12 

9-13 

9-14 

4A 9-15 
DH = dA dx 

x 

Verwerken we vergl .. 9-15 in 9-14 ) dan vinden we: 

e .. v.dv 
2 = -dp _ 2f.e.dx.v 

DH 

Uit 9-1 en 9-4 volgt: 

9-16 

9-17 
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M.b.v. vergelijking 9-17 volgt uiteindelijk voor 9-16: 

dp 2 dx k.M2 dv2 
= -2k.M .f.--- . _ 

p DH 2 v2 

Kijken we naar de vergelijkingen 9-3, 9-5, 9-10, 9-11 

en 9-18 dan blijkt dat we nu vijf vergelijkingen met zes 

onbekenden hebben, nl.: 

dn dO dT dM2 dv2 f.dx 
.::::,.~;;.~--·en p , e , T , H.c. , vz-· . DH 

We veronderstellen fDdx onafhankelijk, en kunnen dan de 

overige onbekenden inHdeze onbekende uitdrukken: 

2!?. k .M2 
(l + (k-l)r-12 ) 2f.dx = 1-M2 p DH 

dv k.M2 2f.dx 
= 1-M2 V DH 

dT k(k-1)M4 
2f.dx = 1-M2 T DH 

Qe k.M2 2f.dx 
= - 1-.l-12 e DH 

Uit 9-21 en 9-22 volgt: 

dT/T _ (k-1) .M2 
dele -

9-18 

9-19 

9-20 

9-21 

9-22 

9-23 

Voor lucht bedraagt k: 1-1 4. De luchtsnelheid v is maximaal 

15 m/s, de geluidssnelheid c in lucht i~ 330 m/s, de maximale 

waarde van het getal van Mach voor de luchtstroming volgt dan 

uit vergelijking 9-4: 15/330 = 0,045. Als de afgeleide verge

lijkingen voor de stroming van een ideaal gas op een lucht

stroming toegepast worden, wordt voor ~T~T uit vergelijking 
-4 e e 

9-23 gevonden: 8 x 10 . Voor het maximale statische drukverlies 

door wrijving in de leidingen en in de calorimeter was 20 ~ Wk 

gevonden ~dp/p = 0,002. M.b.v. 9-3 wordt dan voor dT/T 
-6 gevonden: 1,6 x 10 . Als de temperatuur van de luchtstroom 

-4 0 
25°C is, wordt de luchtstroom daarom maximaal 5 x 10 C 

kouder door de wrijving. 

In werkelijkheid is lucht geen ideaal gas. Ook is de lucht

stroming niet één-dimensionaal, in en voorbij de bochten, 

vernauwingen e.d. zal turbulentie optreden, en bij hogere 
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snelheden door de kanalen zal de stroming turbulent worden. 

Hierdoor ontstaat een kleine temperatuurverhoging van de 

luchtstroom, die waarschijnlijk groter zal zijn dan de eerder 

besproken temperatuurverlaging. Als de luchtstroming als 

een onsamendrukbare stroming beschouwd wordt, volgt uit 

vergelijking 3-16 dat bij een drukverlies van 20 mm Wk 

een temperatuurverhoging van~O,l7°C ontstaat. 

Verwacht kan daarom worden dat de temperatuurverandering van 

de luchtstromen te verwaarlozen is. 

• 
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Resultaat: 
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DIENST VAN·HET IJ[<WEZEi\j 

.. CERTIFICAAT 

• • 1., .~, ;r .... -.. ·-....... 

DORDRECHT. Nr.: 1062. 
Code: 

Internationale Gas Apparate~ N.V., 
Gasthuisstraat 28, 
KaatsheuveL 

Een rotorgasmeter, fabrikaat I.G.A., nr. 60144, 
jaartal 19 7 6, Qmax 400 rè/h, Qmin 1 0 m3 /h, voor
zien van een impulsgever welke niet in het onder
zoek is betrokken. 
Op de meter is het opschrift:"Niet voor hnndels
doeleinden11 aangebracht. 

De aangeboden gasmeter is onderzocht door middel 
van doorvoering van lucht (volumieke massa 1,2 kg/m3) 
pij een temperatuur van (22,0 + 0,5) °C. 
De druk, gemeten bij het drukmeetpunt "pr" is bij 
de bepaling van de correctie maatgevend gesteld. 

Debiet Correctie Drukverschil 

m3/h % Pa 

JO + 1,2 6 

20 + 0,4 9 

40 + 0' 1 14 
.. 

80 + 0, 1 29 

150 0,0 67 • 
300 + 0,2 195 

400 + 0,5 305 

Door de correctie (met behoud van haar teken) op te 
tellen bij de aangewezen waarde (aanwijzing) krijgt 
men de juiste waarde. 
Juiste waarde = aamvijzing + correctie. 

2 -
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DIEf\jST V/a\N-HET IJKWEZEN 

CERTIFICAAT 
DORDRECHT. 

Internationale Gas Apparaten N.V., 
Gasthuisstraat 28, 
KaatsheuveL 

Een rotorgasmeter, fabri~aat I.G.A., nr. 60755, 
jaartal 1976, Qmax 400 m /h, Q,nin 10 m3/h, voor
zien van een impulsgever welke niet in het onder
zoek is betrokken. 
Op de meter is het opschrift:"Niet voor handels
doeleinden11 aangebracht. 

Nr.: 1063. 
Code: 

De aangeboden gasmeter is onderzocht door middel 
3 van doorvoering van lucl1t (volu~ieke nassa 1,2 kg/m) 

bij een temperatuur van (22,0 + 0,5) °C. 
De druk, gemeten bij het druknÎ;etpunt 11 Pr 11 is bij 
de bepaling van de correctie maatgevend gesteld. 

Debiet Correctie Drukverschil 
3 

m /h % Pa 

JO + 1 ,0 5 

20 + 0,2 7 

40 - 0 '· ~ 1 J 

80 - 0, 1 26 
• 

150 - 0, I 58 

300 + 0,2 175 

400 + 0,4 290 
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DIENST VAN HET IJKWEZEN 

IJkkantoor DORDRECHT 

Vervolgblad van certificaat nr. 1 0 6 2. 

De onzekerheid in de opgegeven correctie bedraagt 
ten hoogste 

De onzekerheid in het opgegeven drukverschil bedraagt 
tot 100 Pa 
Vanaf 100 Pa en meer ten hoogste 

blad 2. 

0, 1 ' 

10 
5 
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IX-3 Symbolenlijst 

Q warmtestroom per tijdseenheid 

Q' warmtestroom per oppervlakte- en tijdseenheid 

V grootte luchtstroom of waterstroom 

v,w luchtsnelheid 

T temperatuur 

t tijd 

A,F oppervlak 

DH hydraulische diameter 

c geluidssnelheid 

6f soortelijke warmte 

c soortelijke warmte bij constante druk p 
cv soortelijke warmte bij constant volume 

a temperatuurvereffeningscoëff. 

À weerstandscoëfficiënt 

e 

6f warmtegeleidingscoëfficiënt 

soortelijke massa 

specifieke inwendige energie 

druk 

contractiefactor 

warmte-overdrachtscoëfficiënt voor convectie 

b,l,x lengte-eenheid 

~ weerstandscoëfficiënt 

Re getal van Reijnolds 

Ma getal van Mach 
y uitstromingsdichtheid 

m 

m/s 

J/(k<].K) 

J/(kg.K) 

J/(kg.K) 

m2/s 

W/ (m. K) 
3 kg/m 

J/kg 

N/m2 

m 

m/s 


