Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep TW03
Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
Voorzitter: Prof. Ir. E. DICK

Prestatieonderzoek en –optimalisatie
van absorptiekoeling
in het AZ Sint-Jan in Brugge
door

Tom VANHESSCHE

Promotor: Prof. Dr. Ir. M. DE PAEPE
Co-Promotor: Prof. Dr. Ir.-Arch A JANSSENS
Scriptiebegeleider: Ir. C. T’JOEN

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk
werktuigkundig-elektrotechnische ingenieur

Academiejaar 2005-2006

Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep TW03
Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
Voorzitter: Prof. Ir. E. DICK

Prestatieonderzoek en –optimalisatie
van absorptiekoeling
in het AZ Sint-Jan in Brugge
door

Tom VANHESSCHE

Promotor: Prof. Dr. Ir. M. DE PAEPE
Co-Promotor: Prof. Dr. Ir.-Arch A JANSSENS
Scriptiebegeleider: Ir. C. T’JOEN

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk
werktuigkundig-elektrotechnische ingenieur
Academiejaar 2005-2006

Voorwoord
Als thesisstudent moet je op tijd en stond te rade kunnen gaan bij specialisten, begeleiders,
vrienden en familieleden. Een woordje dank is hier dan ook op z’n plaats.
Graag had ik Prof. Dr. Ir. Michel De Paepe, Prof. Dr. Ir.-Arch. Arnold Janssens en
Ir.Christophe T’Joen bedankt voor hun begeleiding en raad bij het tot stand brengen van deze
thesis. Verder ook Ingenium nv voor het ter beschikking stellen van het onderwerp en in het
bijzonder Bart Vandemaele voor de talrijke deskundige uitlegsessies. Ook had ik graag Dirk
Laloo bedankt voor het beantwoorden van de vele vragen.
Voor het beschikbaar stellen van de meetgegevens: Nico Robeyn en VITO.
Als laatste kan ik natuurlijk mijn vrienden en familieleden, en in het bijzonder mijn ouders
een broer niet vergeten. Zij zijn de afgelopen jaren steeds een steun en toeverlaat geweest.

Toelating tot bruikleen
De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van
de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.
Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met
betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van
resultaten uit deze scriptie
Datum: 29 mei 2006

De auteur, Tom Vanhessche

ii

Overzicht
Prestatieonderzoek en –optimalisatie van absorptiekoeling
in het AZ Sint Jan in Brugge
door
Tom VANHESSCHE
Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk werktuigkundigelektrotechnische ingenieur
Academiejaar 2005-2006
Promotor: Prof. Dr. Ir. M. DE PAEPE
Co-Promotor: Prof. Dr. Ir.-Arch. A JANSSENS
Scriptiebegeleider: Ir. C. T’JOEN
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Universiteit Gent
Vakgroep TW03 Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
Voorzitter: Prof. Ir. E. DICK
Samenvatting
Het AZ Sint-Jan kampt al jaren met een stijgende energiefactuur. Daarom is men in het
voorjaar van 2005 overgeschakeld op absorptiekoeling, gebruik makend van afvalwarmte
van de dichtbij gelegen verbrandingsoven.
Het doel van deze scriptie is tweeledig. Enerzijds is, op basis van temperatuursmetingen van
het VITO, onderzoek gedaan naar de prestatie van de geïnstalleerde machines. Er is
vastgesteld dat de machines werken met een COP die zo’n 20% lager is dan opgegeven door
de constructeur. Deze ondermaatse prestatie is theoretisch geanalyseerd. Trends uit deze
studie worden noch bevestigd noch verworpen door de meetresultaten. Het optreden van een
aantal complicaties (geen regimewerking, verschillen per maand, nauwkeurigheid
temperatuursmetingen,…) waren hiervan de oorzaak.
Anderzijds is via het simulatiepakket Trnsys een optimalisatie van het koelsysteem
uitgevoerd. Een 4-tal verbeteringen kunnen een jaarlijkse winst opleveren van zo’n 13000
euro.
Trefwoorden: Absorptiekoeling, prestatie , COP, optimalisatie, Trnsys
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Research and optimization of absorption cooling in a hospital in Bruges
Tom Vanhessche
Supervisors: Michel De Paepe, Arnold Janssens and Christophe T’Joen
mechanical cooling units this input energy is electrical
energy. The COP of these units is between 3 and 6[1].
Absorption cooling machines don’t use much
electrical energy. The heat input is considered to be
the input energy and the COP of these units is about
0.7-0.8[2]. The first goal of this research was to see
how this COP changed when the machine operated in
part load. The second goal was to see how the
temperatures of the ice water, hot water and cooling
water influenced the COP.
Some theoretical
considerations have been made, though the data
neither confirmed nor rejected these considerations.
First of all, because of large flow rates, an error in
temperature had a large impact on the COP. This
meant that there was a lot of dispersion. Secondly, the
units didn’t operate in steady state. As a consequence,
it’s very hard to relate temperatures to the COP.
Third, the data from July and August seemed to be
very different, although conditions were the same.

Abstract
The goal of this research is to
investigate and to optimize the performance of an
absorption cooling system based in the AZ Sint Jan
hospital in Bruges. For the research, data from the
Flemisch Institute for Technological Research
(VITO) are used. The part load performance will
be investigated as well as the influence of several
temperature set points on the performance. For
the optimization, simulations are done with the use
of Trnsys. Four possible actions to improve the
entire system are investigated from the energetic
and financial point of view.
Keywords Absorption cooling, COP, Trnsys,
Optimization
I.INTRODUCTION
The cooling system contains 2 ice water circuits. The
first one contains 2 ACM’s1 with constant flow rate of
ice water. The second circuit contains both the
hospital with all air treatment units, and ice water
pumps with variable flow rate. The 2 circuits are
separated by a bypass.

III. PREPARATION OF THE SIMULATIONS
A. Formulation of the problem
The goal of the simulations is to see how the system
can be changed to decrease the annual demand for
heat and electricity. The data from VITO only contain
measurements from 3 months, but there’s data needed
for a whole year. This can be solved by splitting up
the load in several terms and estimating this term.
Once this is done, the build-up of the entire cooling
system can be done in trnsys. Using a standard
weather file available in trnsys, the cooling load and
heat demand of a whole year can be simulated.
B. Analysis of the cooling load

Figure I-1: Schematic representation of the cooling
system
Waste heat from the incinerator is exchanged with the
internal hot-water circuit. This circuit is used to feed
the ACM’s. Each machine is cooled with cooling
water at constant flow rate and at a constant
temperature of 24°C.

The cooling load of the absorption cooling machines
can be determined by splitting the load in its different
contributions: internal load, conduction through walls
and windows, fresh air load, heating and solar load.
1) Fresh air load
The air treatment units have a constant flow rate of
fresh air. Depending on the needs in the room, this air
is heated or cooled. It’s assumed that the indoor
temperature is always set at 23°C. So the contribution
to the cooling load is:

II. EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE
PERFORMANCE
The performance is characterized by a coefficient of
performance (COP). This is the ratio between the
cooling load and the input energy. For electro1

Q = m freshair * c p * (Toutside − 23)
Here, mfreshair is the rate of fresh airflow of all air
treatment units together. This is time dependent.

ACM: Absorption Cooling Machines
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operate with cooling water at 24°C having a lower
COP. However, with water at 20°C the machines
don’t have full capacity. Some changes could be
implemented.
• Cooling water at 20°C instead of 24°C. This can
be done as long as the load is less than 83.9% of
the maximum capacity (1600kW). Between
83.9% and 97.7% the cooling water temperature
varies between 20°C and 24°C proportional with
the load.
• Higher temperature of the ice water fed to the
hospital.
• Lowering the maximum flow rate (still controlled
by Toutside) of the secondary ice water pumps. The
flow rate through the bypass and the temperature
of the ice water from the ACM’s are lower.
• The flow rate in the secondary circuit is a
function of the load. This means the machines
operate independent from the secondary circuit.

2) Conduction through walls and windows
Conduction is defined as the heat transfer through
walls and windows. In this case, conduction appears
only through outside walls and windows and it’s
proportional with (Toutside-23). The proportionality
factor depends on the area and the conductivity of the
outside walls and windows:

B=

(k wall * Awall + k window * Awindow )
Atotal

3) Solar load
Measurements show that solar load can be neglected
4)Internal loads
The internal loads contain the heat produced by
electrical machines, by lighting, by human
beings…To estimate this term, the difference is taken
between the real load (based on the data from VITO)
and the sum of the previous terms on a summer day.
A summer day is taken to be sure that nowhere in the
building any heating (5) is required. The internal
loads are time dependent. It’s about 800kW at night,
morning and evening and about 1200kW at noon.

V. RESULTS
Using the new control system of the cooling water
gives a profit on heat demand of 7.4%. Setting the
temperature of the ice water fed to the hospital on 8°C
instead of 6°C should gain another 8.5% on heat
demand. Lowering the maximum flow rate gives a
profit of 2% on heat demand and some 27% on
electrical power for the pumps. Implementing the last
proposal gives a profit of 2% on heat demand and with
a good algorithm on the pumps it should be possible to
reduce the electrical power with at least 27%. In total,
a profit of about 13000 euro can be made.

5)Heating
In spring and autumn, it happens that some rooms
need cooling, while others need heating. This means
an extra load for the ACM’s. This term is estimated
as follows (Tavg=average daily temperature):
Q = 62.5 * (Toutside − Tavg ) , if Toutside<19°C
IV. BUILD-UP SIMULATIONS

Heat dem and in several cases

Now the load is determined, the rest of the simulation
scheme can be put together. Further, some means of
optimization can be contrived.

12000

Heat demand [GJ]

10000

A. The simulation scheme

8000
6°C
6000

7°C
8°C

4000
2000

The scheme contains 5 units, of which the most have
to be programmed in C++:
• The absorption cooling machines who convert
the load into a demand for heat.
• Bypass
• The secondary ice water pumps, who deliver a
flow rate depending on the outside temperature.
• The load described above.
• The control of the bypass.

0
Current situation

CW-control

Load-controlled flow
rate

Load controlled flow
rate+CW-control

Figure V-1: Heat demand
The simulations have also been done with a future
load. This means the internal loads are 30% higher,
conduction, heating and rates of are flow are 20%
higher. Heat demand is about 32-33% higher, and
some 35% extra electrical power is required. Now,
it’s also possible to investigate the 2 machines when
they are working together. Simulations showed that
the division of the load can be done arbitrary. This is
because the COP-curve is rather flat when loads are
higher than 30% of the maximum load.

B. Means of optimization
The current system as a whole has some issues. First
of all, the secondary circuit has regularly a flow rate
that’s higher than the primary circuit. This means
“warm” ice water is mixed with cold ice water from
the ACM’s, to feed the hospital. Thereby, the ACM’s
have to cool to a lower temperature, penalizing the
COP. The leaving temperature of the ice water to the
hospital (6°C) has the same effect. Further, although
it’s possible to use cooling water at 20°C, the ACM’s
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Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu
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Warmtewisselaar

LiBr

Lithium Bromide
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Percent of Design Energy Input
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T
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Warmteoverdracht[kW]

W
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4.186kJ/kgK
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cond
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heet-waterzijde
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Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1

Het AZ Sint-Jan te brugge

1.1.1 Ligging

Figuur 1-1: AZ Sint-Jan

Het AZ Sint-Jan bevindt zich zo’n 2 kilometer (vogelvlucht) ten noord-oosten van het hartje
van Brugge, langs het kanaal Gent-Oostende en op 2 minuten van de expressweg richting
Zeebrugge. Het is het grootste ziekenhuis van Brugge en heeft 2 beddenvleugels van elk 15
verdiepingen. Jaarlijks gebeuren er ruim 30000 opnames en zijn er ruim 25000 spoedgevallen
[Energie jaarrapport 2001[1]].

1.1.2 Historiek
Zoals uit tabel 1-1 blijkt, zag het AZ jaarlijks het elektriciteitsverbruik toenemen
[Ingenium2[2]]. Deze toename had 2 oorzaken. Ten eerste wordt er meer en geavanceerde
medische apparatuur gebruikt.

Daarnaast zorgt deze apparatuur voor een extra

warmtedissipatie waardoor ook de koelvraag toeneemt. Vermits het hier compressiekoeling
betreft, is er elektrische energie vereist en neemt het elektriciteitsverbruik toe.

2
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Tabel 1-1: Evolutie elektriciteitsverbruik 1995-1999
jaar

verbruik NU3 (kWh)

verbruik SU4 (kWh)

piek (kW)

1995

6 805 100

5 298 700

2 428

1996

6 884 300

5 330 500

2 501

1997

7 180 100

5 660 900

2 568

1998

7 260 600

5 846 500

2 571

1999

7 417 400

6 013 800

2 583

612 300

715 100

155

verschil
95-99

Men veronderstelt dat de helft van de toename te wijten is aan de toename aan medische
apparatuur en de helft aan de toename in koeling.

Om aan deze stijging iets te doen

onderzocht men de mogelijkheid tot absorptiekoeling.

1.1.3 Het project
De bestaande Westinghouse compressiekoelmachines waren sowieso aan vervanging toe.
Ofwel koos men opnieuw voor elektromechanische koeling met elektriciteit, ofwel koos men
voor absorptiekoeling.
Beide systemen hebben voor- en nadelen:
Tabel 1-2: Voor- en nadelen absorptiekoeling

Elektromechanisch

Absorptie

Investering

+

--

Subsidiëring

-

+

Elektriciteitsverbruik

---

+++

Warmtevraag IVBO

+

-

Onderhoud

+

-

Waterlozing kanaal

+

-

Visuele hinder

---

+

Geluidshinder(koeltoren)

--

+

Milieuvriendelijk

-

+

(gebruik kanaalwater)

3
4

NU=Normale Uren, tussen 7u en 22u
SU=Stille Uren, tussen 22u en 7u + weekends en nationale feestdagen

2

De situatie was ideaal om absorptiekoeling toe te passen. Men beschikte over goedkope
afvalwarmte van de verbrandingsoven die op zo’n 4 km afstand ligt (zie figuur 1-2).
Daarnaast ligt het ziekenhuis aan de oever van het kanaal Gent-Oostende. Dit kanaalwater
verzorgt de koeling van de absorptiekoelmachines. Daarnaast helpt het project mee om de
Kyotonorm te halen. Het project is dan ook uniek in België. In het voorjaar van 2005 werden
de 2 geïnstalleerde absorptiekoelmachines voor het eerst opgestart.

Figuur 1-2: Ligging AZ en IVBO

3

1.2

Absorptiekoeling

Om uit te leggen wat absorptiekoeling is, wordt uitgegaan van de klassieke koelcyclus (figuur
1-3) via compressie, zoals deze te vinden zijn in traditionele airconditioningsystemen. De

cyclus bevat 4 units: verdamper, compressor, condensor en expansieklep[Moran et al.[3]].

Figuur 1-3: Elektromechanische koeling

De hele cyclus wordt doorlopen door een koelmiddel. In de verdamper wordt warmte Qin
onttrokken uit de te koelen omgeving. Hierdoor komt het koelmiddel in de gasvormige
toestand (1). Het is dus vereist dat het koelmiddel een saturatietemperatuur heeft die lager is
dan de temperatuur tot waar men de omgeving wil koelen.

In een 2de fase wordt het

koelmiddel op druk gebracht door een compressor. Deze drukstijging zorgt ervoor dat de
saturatietemperatuur van het koelmiddel stijgt (2s). In de condensor kan het koelmiddel de
opgenomen warmte terug afgeven, bijvoorbeeld aan koelwater, waardoor het koelmiddel
condenseert (3). Om de cyclus te vervolledigen moet het koelmiddel terug op verdamperdruk
worden gebracht (4).

Dit gebeurt via een smoorklep.

Bij deze compressiekoeling is

elektrische energie nodig voor de aandrijfcompressor.
Het doel van absorptiekoeling is nu net deze elektrische energie te reduceren.

Uit de

voorgaande cyclus blijven 3 units behouden. De compressor wordt vervangen door een
absorber-generator combinatie aangevuld met 2 pompen.

Deze laatste zijn de enige

verbruikers van elektrische energie. Door het verschil in dichtheid tussen een gas en een

4

vloeistof, verbruikt een pomp veel minder elektriciteit dan een compressor met dezelfde
drukverhouding.

Figuur 1-4: Absorptiekoeling

Het principe van absorptiekoeling is te zien in bovenstaande figuur[Moran et al.[3]]. Naast de
absorber-generator combinatie is ook het koelmiddel verschillend van het koelmiddel bij
compressiekoeling.

Bij absorptiekoeling gebruikt men meestal water (of ammoniak).

Vermits de bedoeling van een koelcyclus is om ijswater van 6-7°C te maken, moet dit water
dus verdampen bij 4-5°C. Op atmosfeerdruk verdampt water echter op 99.6°C. Er moet dus
bij bijna vacuüm (±700¨Pascal) gewerkt worden. Eens het water verdampt is (1) door warmte
te onttrekken uit de te koelen omgeving, wordt het geabsorbeerd door een zwakke
zoutoplossing (vb 45% water, 55% zout). Het meest gebruikte zout in combinatie met water
is Lithium Bromide.

Naarmate er meer water geabsorbeerd wordt, daalt de

evenwichtstemperatuur van de oplossing en vermindert dus ook het koelvermogen. Bij het
absorptieproces komt een hoeveelheid warmte vrij, die afgevoerd wordt met koelwater.
Vervolgens wordt de sterke oplossing (a) (vb 50% water, 50% zout) verpompt naar de
generator (b). Hier wordt door middel van warmte (afvalwarmte of zonne-energie) een
hoeveelheid water uitgedampt. De resterende zwakke oplossing (c) keert terug naar de
absorber waarbij het warmte uitwisselt met de “doorgaande” sterke oplossing (b). Hierbij is
5

ook een ontspanningskraan voorzien om het drukverschil tussen generator (op condensordruk)
en absorber (op verdamperdruk) te overbruggen. Hiermee is de kring van de LiBr-oplossing
gesloten. Het in de generator uitgedampte water(2) condenseert(3) waarbij warmte wordt
afgegeven aan een koelwatercircuit. Als laatste ontspant het water in een ontspanningskraan
van condensor- naar verdamperdruk. Hiermee is de koelcyclus volledig. Het water doorloopt
alle units, het zout enkel de absorber-generator.

1.3

Doel van deze scriptie

1.3.1 Onderzoek van de prestatie
Het eerste deel van deze scriptie behelst het onderzoek van de meetgegevens (opgemeten door
VITO) van de beide koelmachines om de prestatie in kaart te brengen. Deze prestatie wordt
uitgedrukt aan de hand van een prestatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt beïnvloed door
een aantal factoren:
•

Belasting

•

Koelwatertemperatuur

•

Ijswatertemperatuur

•

Aanvoertemperatuur heet water

In het onderzoek zijn de verschillende invloeden te begroot en vergeleken met de theoretische
waarden en curven.

1.3.2 Optimalisatie via simulaties
In het tweede deel van deze scriptie is er onderzocht in hoeverre de bestaande installatie kon
geoptimaliseerd worden. Dit is gebeurd op 4 vlakken:
•

Aanpassen van de koelwatertemperatuur

•

Aanpassen van de secundaire ijswatertemperatuur

•

Aanpassen van het secundair ijswaterdebiet

•

Aanpassen van de verdeling van een last over 2 machines

Met deze simulaties is geprobeerd de bestaande vraag aan warmte te verlagen, om de
energierekening van het AZ te verlagen. Alsook is geprobeerd het elektriciteitsverbruik van
de ijswaterpompen te reduceren.
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Hoofdstuk 2
De installatie
2.1

Algemeen overzicht

Het algemene overzicht van de volledige koelinstallatie is te vinden op volgende pagina. Wat
volgt is een korte beschrijving van de verschillende componenten.

In de volgende 2

paragrafen wordt nog wat dieper ingegaan op de absorptiekoelmachines zelf en op het
secundaire ijswatercircuit.
•

AKM: absorptiekoelmachine

•

Opstartbuffer: vat van 15000 l om het opstartfenomeen op te vangen

•

IVBO: Verbrandingsoven die het AZ voorziet van warm water op 115°C (onder druk)

•

Warmtewisselaar: de primaire zijde is verbonden met het IVBO, de secundaire zijde
levert warm water op 105°C

•

1: pompput, bevat 3 frequentiegestuurde pompen met een nominaal (bij 50 Hz) debiet
van 450 m³/h per pomp die het kanaalwater naar de koelplaats pompen

•

2: bypass voor het kanaalwater met als doel de lozingstemperatuur van het
kanaalwater beneden 30°C te houden

•

3-4: kanaalwaterpompen die een constant debiet (488 m³/h) door de machines pompen

•

5: lozing kanaalwater

•

6: 3 secundaire ijswaterpompen (zie verder)

•

7: bypass ijswater (zie verder)

•

8-9: bypass heet water (zie capaciteitsregeling)

•

10-11: heet-waterpompen die een constant debiet van 55.5 l/s (=200 m³/h) naar de
machines pompen
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Figuur 2-1: Algemeen overzicht koelsysteem

8

2.2

Absorptiekoelmachines

2.2.1 Ontwerpvoorwaarden

Figuur 2-2: De 2 geïnstalleerde AKM's

De geplaatste AKM’s zijn van het type YIA-HW-6C4-50-B-S van York. Deze 2 machines
hebben elk een koelvermogen van 1600 kW. In figuur 2-3 is een schematische voorstelling
van de absorptiekoelmachine te zien. Er dient opgemerkt te worden dat de beschouwde
machine werkt met heet water en niet met stoom, maar dit verandert niets aan de
schematische voorstelling.

Figuur 2-3: Schematische voorstelling absorptiekoelmachine
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De belangrijkste ontwerpsvoorwaarden worden hier opgelijst, een volledige lijst is te vinden
in appendix A.
•

Generator: regime 105-95 °C bij 55.5 l/s

•

Verdamper: 275.5 m³/h, regime 6-11°C

•

Koelwater: 488 m³/h, 24°C, eerst absorber dan condensor

Heet water
retour

Kanaalwater van
absorber naar
condensor

Heet
water uit
generator

Condensor

Ijswater uit
verdamper

Absorber

Ijswater in verdamper
Figuur 2-4: Onderdelen AKM (zie ook figuur 2.5)

2.2.2 Opstartvoorwaarden
Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer de machines voor koeling
kunnen zorgen. Zo wordt de 1ste machine pas vrijgegeven vanaf een buitentemperatuur van
13°C (instelbaar) en de 2de machine pas vanaf 23°C(instelbaar). Daarnaast moet een machine
ook minstens 40 minuten draaien alvorens ze mag stilvallen.

2.2.3 Capaciteitsregeling
De capaciteit van de AKM wordt geregeld door het debiet van het heet water te laten variëren.
Er wordt een constant debiet (55.5 l/s volgens specificaties, 51.83 l/s gemeten) naar de
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machine gevoerd. Afhankelijk van de stand van de (lineaire) 3-wegklep stroomafwaarts van
de machine wordt een gedeelte in bypass (zie figuur 2-5 en figuur 2-1 nr 8 en 9) gestuurd.
De sturing van de 3-wegklep gebeurt op basis van de uittredende ijswatertemperatuur. Deze
debietregeling is in feite niets anders dan een regeling van de concentratie van de pekel. Door
een lager debiet aan heet water door de generator te sturen, wordt er minder water uit de
oplossing verdampt. Aldus keert er een sterkere oplossing (dan bij hogere capaciteit) naar de
absorber terug. Hierdoor is het absorptievermogen lager en wordt er minder warmte uit het
ijswater onttrokken in de verdamper.
Aanvoer
kanaalwater

Aanvoer heet
water

By-pass

3-wegklep

Verdamper
Absorber
Figuur 2-5: Capaciteitsregeling AKM

2.3

Secundair ijswatercircuit

Op bovenstaande figuur zijn 2 ijswatercircuits te onderscheiden, gescheiden door de bypass.
Het primaire circuit bevat de beide AKM’s en kent steeds een constant ijswaterdebiet,
namelijk 275.5 m³/h bij de werking van 1 machine en 551 m³/h bij de werking van 2
machines. Het secundaire circuit bevat alle luchtgroepen en heeft een debiet dat bepaald
wordt door de buitentemperatuur. Er staan 3 identieke, frequentiegestuurde ijswaterpompen.
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Ze hebben een nominaal (bij 50 Hz) debiet van 413 m³/h bij een opvoerhoogte van 28.5 mwk.
De regeling is als volgt:

Percentage max debiet
van 1 pomp

Stooklijn
180.00
150.00
120.00
90.00
60.00
30.00
0.00
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Buitentemperatuur

Figuur 2-6: "Stooklijn"-regeling secundaire ijswaterpompen

•

Tbuiten<23°C: 1 pomp op 40 Hz, dus een debiet van 330.4 m³/h

•

Tbuiten>23°C: 2 pompen gelijk uitgestuurd, proportioneel stijgend debiet

•

Tbuiten=30°C: 2 pompen op 40 Hz

Het secundaire ijswatercircuit bevat een 60-tal luchtgroepen. Voor 95% zijn dit luchtgroepen
met 100% inname van verse lucht met constant debiet (soms zijn 2 debieten mogelijk). Dit
betekent dat er geen lucht uit het lokaal terug ingemengd wordt en dat dit dus veel meer
belastend is voor de koelmachines. De regeling van het ijswater over deze luchtgroepen
gebeurt met een 3-wegklep. Dit wil zeggen dat er een gedeelte van het debiet over de
luchtgroep wordt gestuurd en een gedeelte in bypass.

Hoe hoger het debiet over de

luchtgroep, hoe meer er gekoeld wordt. Is de kamertemperatuur hoger dan 24°C, dan wordt
deze klep opengestuurd.

De aangezogen lucht wordt gekoeld en ingeblazen met een

temperatuur van 16-17°C. Is de temperatuur lager dan 22°C dan wordt er bijverwarmd (en
dus niet gekoeld).

2.4

Koelwater

Het koelwater wordt opgepompt door 3 pompen in een pompput. Het kanaalwater ondergaat
hier tevens een grondige filtering. Daarnaast is iedere machine voorzien van een eigen
kanaalwaterpomp met constant debiet.

Het opgepompte water wordt door de machines

gestuurd. Als de retourtemperatuur van het kanaalwater hoger is dan 30°C, dan zorgen de
12

pompen in de pompput dat er extra kanaalwater wordt bijgemengd zodat de
lozingstemperatuur lager is dan 30°C (milieuwetgeving).

2.5

IVBO

Het IVBO is de verbrandingsoven op zo’n 4 km afstand van het AZ. Ze voorziet het
ziekenhuis in de winter van de nodige warmte. Met de komst van de absorptiekoelmachines
voorziet het IVBO nu ook in deze warmte (voor koeling). Het water komt toe op 115°C en
zorgt ervoor dat het water van de AKM’s op 105°C komt te staan.
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Hoofdstuk 3
Onderzoek van de prestatie
3.1

Definitie COP

COP staat voor Coefficient Of Performance.

Deze prestatiecoëfficiënt zorgt voor een

eenduidige vergelijking tussen verschillende koelsystemen.

Traditioneel wordt deze

coëfficiënt gedefinieerd als de verhouding van de uit het gebouw onttrokken warmte tot de
daartoe geleverde elektrische energie:
COP =

Onttrokken warmte
Geleverde elektrische energie

Voor klassieke compressiekoelmachines bedraagt de COP 3 tot 6 [Vanwassenhove[4]].
Absorptiekoelmachines gebruiken echter warmte om de koeling te verwezenlijken. De COP
wordt hier dan ook gedefinieerd als de verhouding van de uit het gebouw onttrokken warmte
tot de daarvoor gebruikte warmte.
COP =

Onttrokken warmte
Gebruikte toevoerwarmte

Eéntrappige absorptiekoelmachines hebben een COP van 0.7-0.8 [ASHRAE[5]].

Puur

gebaseerd op COP kunnen absorptiekoelmachines absoluut niet concurreren met
compressiekoelmachines.

Echter,

vermits

AKM’s

meestal

gebruik

maken

van

afvalwarmte/zonne-energie of in combinatie met een WKK, zijn ze vaak economisch toch
rendabel.
De gebruikte definitie van COP houdt geen rekening met de pompenergie, nodig om het hele
systeem te laten werken. Indien er rekening gehouden wordt met het vermogen van de
primaire ijswaterpomp, de heetwaterpomp en de kanaalwaterpomp dan komt men al snel uit
op een elektrisch vermogen van zo’n 75 kW per machine. Worden andere systeempompen
ook nog meegerekend, dan bekomt men al snel een vermogen van 150 kW per werkende
AKM.

3.2

Bepaling van COP bij deellast

De hierboven vermelde COP-waarden worden bereikt bij één bepaalde belasting. De COP bij
andere belastingen is steeds lager. Uit de technische fiche van York kan een curve afgeleid
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Figuur 3-1 geeft de procentuele

worden die de COP bij deellast geeft (appendix E).
warmtevraag (PDEI) bij verschillende deellasten (PDL).

Figuur 3-1: Warmtevraag bij deellast (verschillende koelwatertemperaturen)

De design capaciteit bedraagt 1600 kW en de design warmtevraag bedraagt 2341 kW. De
COP-curve kan dan opgesteld worden met volgende formule:

COP =

PDL *1600
PDEI * 2341

Het verloop van de COP bij deellast is te zien in figuur 3-2. Het valt op dat de curve vrij vlak
verloopt vanaf 30% van de maximale belasting5. De maximale COP wordt niet bereikt bij
vollast, maar rond de 70% van vollast.
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Figuur 3-2: Koelvraag en COP bij deellast

5

De termen belasting en koelvraag worden door elkaar gebruikt, maar betekenen in wezen hetzelfde
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In wat volgt, zal er nagegaan worden in hoeverre de werkelijke metingen overeenstemmen
met deze curve.

Er mag verwacht worden dat de werkelijke COP’s lager zijn dan de

opgegeven waarden, vermits deze laatste bij normcondities zijn opgemeten. Daarom zal in de
volgende paragraaf onderzocht worden wat de oorzaken hiervan zijn. Voor dit onderzoek
stelt VITO hun meetgegevens ter beschikking. Het gaat om temperatuursmetingen op de 4
eenheden (absorber, generator, verdamper en condensor) van de AKM’s, en dit iedere 5
minuten. De meetpunten zijn te zien op onderstaande figuur.

1

Aanvoertemperatuur
kanaalwater (24°C)

2

Temperatuur kanaalwater
na verdamper

3

Temperatuur kanaalwater
na condensor

4

Aanvoertemperatuur heet
water (normaal 105°C)

5

Temperatuur heet water na
generator

6

Ijswaterretour

7

Ijswatervertrek

8

Kraanstand heetwaterklep

Figuur 3-3: Meetpunten

De COP zal niet rechtstreeks uitgerekend worden via de toegevoerde warmte. Immers de
formule voor de warmtetoevoer is:
Q=kraanstand*maximum debiet*cp,water*∆T
Hierbij is dus de kraanstand van de 3-wegklep op de generator nodig (zie hoofdstuk 2). Er is
weinig vertrouwen in de metingen hiervan.

Daarom wordt de COP via een omweg

uitgerekend. De machine voldoet steeds aan de wet van behoud van energie. Beschouwt men
de machine als een controle volume, dan is de uitgaande warmte steeds gelijk aan de ingaande
warmte. Vandaar dat volgende formule geldt:
Qkanaal=Qijswater+Qheetwater
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Waaruit,
Qheetwater=Qkanaal-Qijswater
Wanneer de COP wordt uitgerekend dan krijgt men een zeer grote spreiding in de resultaten.
Vandaar dat het raadzaam is eerst eens een dagprofiel van belasting en COP onder de loep te
nemen.
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Koelvraag
COP
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Figuur 3-4: Dagprofiel koelvraag en COP

In de ochtend zijn opvallende pieken te zien in het COP-verloop. Deze stemmen overeen met
de opstart van de machine. Het heeft geen zin deze COP-waarden mee te nemen in de globale
COP-curve. Deze pieken worden dan ook buiten beschouwing gelaten. Ze kunnen verklaard
worden door de traagheid van de AKM. Een verandering in de generator zal snel gevoeld
worden in de condensor, met een verandering van de temperatuur van het uitgaande
kanaalwater.

Pas wanneer de pekeloplossing teruggekeerd is naar de absorber zal de

verandering aan de ijswaterzijde intreden. Bovendien moet een opstartende machine ook nog
op regimetemperatuur komen. Volgens de technische fiche duurt het 15 minuten vooraleer de
AKM op zijn volle capaciteit kan werken. De metingen bevestigen dit, vermits het vaak 1015 minuten duurt vooraleer er normale COP-waarden werden genoteerd.
Nu deze hindernis genomen is, kan er ingezoomd worden op het daggedeelte, waar weinig of
geen opstartpieken te zien zijn.
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Figuur 3-5: Middagprofiel koelvraag en COP

Uit dit middagprofiel kan besloten worden dat de COP nog steeds variaties tot 0.02 ondergaat
bij een vaste belasting. Vandaar dat de selectie van meetgegevens opnieuw verfijnd wordt.
Vooreerst zal er nu uitgegaan worden van uurgemiddelde COP’s. Deze gaan de bestaande
variaties uitmiddelen. Verder worden uren waarin een opstart (of snelle lastveranderingen)
gebeurt, volledig buiten beschouwing gelaten. Ook wordt de maand oktober weggelaten,
vermits deze metingen ook abnormaal hoge COP’s opleveren. Aldus houdt men zo’n 30%
van de meetresultaten over, hetgeen onderstaande curve oplevert.
COP bij deellast
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cop 13 juli-30 sept
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1400
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Figuur 3-6: Uurgemiddelde COP bij deellast
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1600

Uit de metingen kan vastgesteld worden, dat de gevonden COP-curve in ieder geval de juiste
vorm heeft.

De gemeten uurgemiddelde waarden liggen zo’n 20-30% lager dan de

theoretische waarden. De opgemeten curve vertoont 2 gedeeltes. Enerzijds is er het gedeelte
dat het verloop van de theoretische curve volgt. Anderzijds is er nog een wolkje metingen
(tussen 700 en 1100 kW) die een hogere COP vertonen. Verder is er ook nog wel wat
spreiding in de metingen te zien. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke
oorzaken.

3.3

Bepalende factoren

3.3.1 Correctheid debieten
Vermits de volledige COP-curve lager ligt dan de voorgeschreven curve, wordt eerst
nagegaan of alle debieten wel worden geleverd zoals voorgeschreven. Na het installeren van
beide AKM’s was al eens een meting gedaan. Deze gaf voor de ijswaterdebieten de correcte
waarden. De kanaalwaterdebieten haalden de voorschriften niet. Bij Ingenium NV had men
echter twijfels over de meetmethode. Vandaar dat er een extra meting werd uitgevoerd in
april met de ultrasone debietmeter van de vakgroep (appendix B). Deze meting leverde een
debiet op van 133 l/s ofwel 478.8 m³/h, terwijl er 488 m³/h was opgegeven.

Met het

kanaalwater debiet was niets mis. Verder werd ook een meting gedaan van het maximale
heet-waterdebiet. Ook deze meting leverde bevredigende resultaten op. Met een waarde van
51.83 l/s week het debiet zo’n 6.6% af van de voorgeschreven waarde van 55.5 l/s.

3.3.2 Werkingstemperaturen
Het valt te verwachten dat de verschillende werkingstemperaturen (ijswatertemperatuur, heetwatertemperatuur, koelwatertemperatuur) de oorzaak zijn van de optredende spreiding. Om
dit na te gaan wordt er teruggegrepen naar de Carnotcyclus [Moran et al.[3]]. Op
onderstaande figuur is deze cyclus weergegeven voor een gewone elektromechanische
koelcyclus. Ze bestaat uit 4 reversibele processen en heeft een COP die het maximum
voorstelt voor alle koelcyclussen tussen 2 temperaturen Th en Tc. De carnotcyclus kan als
ideale cyclus beschouwd worden en kan dus dienen als vergelijkingscyclus voor werkelijke
cycli. Men kan dus met andere worden het rendement van de werkelijke cyclus definiëren als
de verhouding van de COP van de werkelijke cyclus tot de COP van de carnotcyclus. De
formule van de COP is vooral interessant om de invloed van de 2 temperaturen waartussen de
cyclus werkt, na te gaan. De COP wordt als volgt uitgedrukt:
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COP = 1 −

Tc
Th

Figuur 3-7: Carnotcyclus

Voor de absorptiecyclus is de analyse iets ingewikkelder. De koelcyclus kan in het ideale
geval nog steeds als een Carnotcyclus uitgedrukt worden.

Echter, voor de combinatie

absorber-generator moet nog een oplossing gevonden wordt. De absorber-generator cyclus is
niets anders dan een omgekeerde Carnot koelcyclus.

Het is een Carnot vermogens- of

motorcyclus. Om beide cycli te koppelen, wordt tevens veronderstelt dat de absorber en
condensor op dezelfde temperatuur staan. Dit is aanvaardbaar vermits de temperatuur van het
kanaalwater bij het doorlopen van de machine tussen 24 en 30°C ligt.
veronderstelling ziet de cyclus er als volgt uit [Sierens[6]]:

Figuur 3-8: Carnot motorcyclus en Carnot koelcyclus bij absorptiekoeling
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Bij deze

De oppervlakte 1234 stelt de “arbeid” voor die de motorcyclus aan de koelcyclus geeft om de
koelstof op hogere druk te brengen (de arbeid die aan de “compressor” wordt geleverd).
Vermits dit het enige is dat deze motorcyclus doet, is oppervlakte 1234 gelijk aan 5678. Het
is duidelijk dat Qcond en Qabs afgevoerd moeten worden. Dit gebeurt dan ook door het
kanaalwater. Men kan nu de COP van de globale cyclus gaan afleiden uit de COP’s van beide
cycli apart.
Tabel 3-1: COP ideale absorptiecyclus

Cyclus

Nuttig

Nodig

COP

Motorcyclus

W

Qheet

W
Q − Qcond
T
= heet
= 1 − koel
Qheet
Qheet
Tgen

Koelcyclus

Qverd

W

Tijs
Qverd
Qverd
=
=
W
Qabs − Qverd Tkoel − Tijs

Absorptiecylcus

Qverd

Qheet

Tijs
Qverd
T
= (1 − koel ) *
Qheet
Tgen Tkoel − Tijs

Deze cyclus kan wederom als vergelijkingsproces dienen voor werkelijke absorptiekoelcycli.
Belangrijk is echter weer de invloed van de verschillende temperaturen. Deze verschillende
temperaturen zullen hier besproken worden.
Opmerking: alle bovenvermelde temperaturen zijn in Kelvin

3.3.2.1

Temperatuur kanaalwater

Uit de COP-formule hierboven kan afgeleid worden dat de COP stijgt naarmate de
kanaalwatertemperatuur lager is. Vermits er steeds wordt gewerkt met kanaalwater op 24°C,
heeft deze factor echter geen invloed op de bekomen resultaten.

Met het oog op de

optimalisaties in hoofdstuk 5 en 6, is een verdere bespreking echter wel relevant.

De

werkelijke invloed van de kanaalwatertemperatuur wordt al aangereikt door York zelf. Uit
figuur 3-1 werd reeds de theoretische COP-curve afgeleid. De figuur geeft echter ook curves

bij andere kanaalwatertemperaturen. Het is dus heel eenvoudig om hieruit opnieuw de COPcurves af te leiden bij de verschillende kanaalwatertemperaturen.

3.3.2.2

Temperatuur ijswater

Uit de COP-formule kan ook afgeleid worden dat de COP stijgt, naarmate de
verdampertemperatuur hoger is. Dit betekent dat een koeling tot lagere ijswatertemperaturen
nefast is voor de COP. Ook hier helpt York en voorziet ze in curves die de invloed van de
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ijswatertemperatuur beschrijven. De linkse curve toont de invloed van de ijswatertemperatuur
op de koelcapaciteit, de rechter toont de invloed op de benodigde warmte. Een combinatie
van deze 2 curves laat toe om de invloed van de ijswatertemperatuur (van de machines) op de
COP te bepalen.

Figuur 3-9: Invloed ijswatertemperatuur op COP

3.3.2.3

Temperatuur generator

Wat de generatortemperatuur betreft, vermeldt York weinig. De formule voor de COP toont
wel dat de COP stijgt naarmate de generatortemperatuur (en dus de temperatuur van het
aangevoerde hete water) stijgt.

3.4

Vaststellingen

Om de hierboven beschreven theoretische beschouwingen in de metingen terug te zien, moet
men alle parameters vasthouden behalve 1. Er treden echter een aantal complicaties op. Ten
eerste gaat iedere lastverandering gepaard met licht abnormaal gedrag van de COP. De COP
vertoont een soort overgangsverschijnsel. Men is dus verplicht om de overgebleven metingen
opnieuw te gaan verfijnen.
In een 1ste poging werden enkel belastingen die hetzelfde zijn als de voorgaande (meting van
5 minuten vroeger) en nakomende belasting (meting van 5 minuten later) behouden. Hierbij
bleven zo’n 1500 metingen over.

Vervolgens werden deze metingen gerangschikt op

combinatie belasting/ijswatertemperatuur van de machine, waardoor de invloed van de
generatortemperatuur (aanvoertemperatuur heet water) duidelijk werd. Als voorbeeld werd
een koelvraag van 768 kW genomen met een ijswatertemperatuur van de machine van 5.2°C.
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Figuur 3-10: Invloed generatortemperatuur op COP (metingen)

De metingen vertonen een licht dalende trend, maar er is toch een cluster te zien. Nader
onderzoek wijst uit dat de cluster overeenstemt met metingen uit augustus en de rest met
metingen uit september. Bij de selectie van de metingen werd echter geen rekening gehouden
met de variatie van de generatortemperatuur. Bij de metingen in september bleek deze
variatie heel hoog (figuur 3-11).

De gemeten generatortemperatuur is niet de

werkingstemperatuur van de generator. Vandaar dat men niet meteen kan besluiten dat de
COP daalt bij hogere generatortemperaturen. Integendeel, wanneer enkel de metingen van
augustus worden beschouwd, dan is een vrij vlakke trend waar te nemen.
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Figuur 3-11: Variatie aanvoertemperatuur heet water in september

In een 2de poging wordt terug afgestapt van de uurgemiddelde waarden. In vergelijking met
de eerste poging worden de metingen nog strenger geselecteerd. Enkel data die gedurende 3
opeenvolgende metingen gelijk zijn qua belasting, kanaalwaterkoeling en ijswatertemperatuur
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en slechts een beperkte variatie in generatortemperatuur vertonen, worden geselecteerd. Op
deze manier worden resultaten bekomen die gelijken op een regimetoestand van de machine.
Dit heeft als gevolg dat van de maanden juli en augustus slechts een 300-tal metingen
overblijven.

Als voorbeeld nemen we een koelvraag van 800 kW.

generatortemperatuur is beperkt.

De variatie in

Dit biedt dus de gelegenheid om de invloed van de

ijswatertemperatuur te onderzoeken (figuur 3-12).
invloed ijsw atertem peratuur
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Figuur 3-12: Invloed ijswatertemperatuur machine op COP

Op het eerste zicht lijkt de COP te stijgen bij dalende ijswatertemperatuur. Dit zou volledig
het tegengestelde zijn van hetgeen verwacht kan worden. Bij nader inzien blijkt dat de
metingen in juli en augustus totaal verschillend zijn. De COP’s in augustus zijn hoger dan in
juli, nochtans zijn alle parameters gelijk. Indien per maand de COP’s bekeken worden in
functie van de ijswatertemperatuur, dan is de trend niet dalend maar eerder vlak.
Het verschil tussen juli en augustus lijkt zich verder te zetten bij alle belastingen, zoals
onderstaande figuur bewijst.
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COP bij deellast
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Figuur 3-13: COP bij deellast in juli en augustus

Aan de basis van het verschil ligt de hoeveelheid warmte afgevoerd via het kanaalwater. De
temperatuurstijging van het kanaalwater is in augustus kleiner dan in juli. Wanneer deze
stijging wordt opgesplitst in het absorber- en condensorgedeelte, is het volgende te zien
(last=800 kW):
Tabel 3-2: Warmte-afvoer via het kanaal in juli en augustus
∆T kanaalwater in ∆T kanaalwater in ∆T kanaalwater
datum

tijd

Cop

de absorber [°C]

de condensor [°C] [°C]

19/07/2005 17:15:00

0.46

2.7

1.9

4.6

19/07/2005 17:20:00

0.46

2.6

2

4.6

19/07/2005 17:25:00

0.46

2.6

2

4.6

19/07/2005 18:05:00

0.47

2.6

1.9

4.5

19/07/2005 18:25:00

0.46

2.7

1.9

4.6

19/07/2005 18:50:00

0.47

2.6

1.9

4.5

19/07/2005 18:55:00

0.47

2.6

1.9

4.5

4/08/2005 13:50:00

0.52

2.4

1.8

4.2

5/08/2005 16:45:00

0.50

2.4

1.9

4.3

5/08/2005 16:50:00

0.50

2.4

1.9

4.3

5/08/2005 16:55:00

0.50

2.4

1.9

4.3

De stijging lijkt zich vooral te manifesteren in het absorbergedeelte. Hiervoor kan echter geen
verklaring gevonden worden, behalve dat er iets loos is met de thermokoppels die de
kanaalwatertemperatuur meten. Echter, de temperatuur van het ingaande kanaalwater wordt
wel steeds correct gemeten. Het lijkt dus niet plausibel dat de andere 2 thermokoppels
aangetast zijn door eventuele afzettingen uit het kanaalwater. Verder valt het ook op dat de
temperatuursval van het heet water groter is in augustus dan in juli. Indien het debiet
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hetzelfde zou zijn, dan zou de COP in augustus net kleiner zijn dan in juli (en niet
omgekeerd). De beschikbare kraanstanden tonen echter aan dat het debiet in augustus kleiner
is dan in juli, maar de correctheid/nauwkeurigheid van deze kraanstanden wordt in twijfel
getrokken.
Ook bij de uurgemiddelde COP’s blijkt er een verschil te zijn tussen juli en augustus. Het
“wolkje” metingen, waarvan eerder in dit hoofdstuk sprake, blijkt ook verdwenen te zijn.
Deze metingen behoorden tot de maand september. De COP’s uit deze maanden vertoonden
een grillig gedrag.

Een van de oorzaken hiervan zou de sterk variërende

generatortemperatuur kunnen zijn (zie eerder).
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Figuur 3-14: Uurgemiddelde COP bij deellast in juli en augustus
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Hoofdstuk 4
Bepaling van de koellast
4.1

Inleiding

Met het oog op het simuleren is het zeer belangrijk inzicht te krijgen in de last die de AKM’s
te verwerken krijgen. Men beschikt over meetgegevens die toelaten de koelvraag te bepalen
over een periode van 3.5 maand (15 juli-31 oktober 2005). In de simulaties wenst men echter
op jaarbasis te werken. Het is dus belangrijk te weten hoe de koelvraag is opgebouwd (in
functie van buitentemperatuur, interne koellasten,…). Hoe beter het inzicht in de koelvraag,
hoe beter de last van de AKM’s kunnen gereconstrueerd worden en hoe beter ze lijken op
werkelijke lasten. Er zijn verschillende methodes om dit te doen. Ten eerste kan men,
uitgaande van meetresultaten, een aantal standaardprofielen opstellen.

Hierbij stelt men

dagprofielen op van de koellasten en tracht ze te combineren tot 3-4 hoofdtypes. Zo bekomt
men bijvoorbeeld profielen voor een hete dag (maximum temperatuur≥30°C), een zomerdag
(maximum temperatuur≥25°C) en een dag in het tussenseizoen. Nu dient men enkel nog het
aantal dagen van ieder type vast te leggen en kan men binnen ieder hoofdtype nog wat
variaties aanbrengen.
Een andere methode is on the field gaan opmeten. Hierbij inventariseert men per lokaal de
verlichting, de aanwezige personen en alle apparaten met hun vermogen. Deze vermogens
kunnen dan omgezet worden in een interne last. Daarnaast gaat men alle bouwfysische
parameters gaan bepalen (k-factor6 van muren en ramen, afmetingen lokalen, oriëntatie,
zonnewering,..). Eens dit gedaan is kan men het volledige gebouw in het simulatiepakket
opbouwen.

Dit is waarschijnlijk de meest nauwkeurige methode, maar het is helaas

monnikenwerk en bovendien moeten nog steeds schattingen gemaakt worden.
Ik heb daarom voor een derde methode gekozen, wederom gebaseerd op de meetgegevens van
15 juli 2005 tot 31 oktober 2005. Het principe is als volgt:

6

warmtetransmissiecoëfficiënt
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Interne
warmteproductie
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Figuur 4-1: Warmtebalans luchtgroepen

In bovenstaande figuur is het ziekenhuis als een controlevolume opgevat met alle mogelijke
energie-input en –output. Nu is het van belang alle termen te begroten zodat de belasting (de
koeling via ijswater) van de machines kan begroot worden. Het is vooral belangrijk om de
grootteordes juist te hebben. De luchtgroepen zijn allemaal 100% verse lucht inname. Dit wil
zeggen dat de last zeker voor een groot deel afhankelijk is van de buitentemperatuur. De
binnengetrokken lucht wordt afhankelijk van de binnencondities opgewarmd of afgekoeld.
Indien de kamertemperatuur hoger is dan 24 °C wordt er gekoeld. Is de kamertemperatuur
lager dan 22 °C, dan wordt er bij verwarmd. Men kan dus bij benadering stellen dat de
binnentemperatuur gemiddeld 23°C is. Het temperatuursverschil tussen binnen en buiten
zorgt ook nog voor een conductie doorheen buitenmuren en ramen. Als laatste zorgt de zon
ook nog voor een opwarming van het lokaal, hoofdzakelijk via het raam.
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4.2

Bespreking lasttermen

4.2.1 Last afhankelijk van buitentemperatuur
Het totale luchtdebiet van alle luchtgroepen gevoed door de AKM’s bedraagt 294 005 m³/h of
98 kg/s [appendix C]. Deze lucht komt binnen op buitentemperatuur en verlaat het ziekenhuis
op 23°C. De warmte die daarmee afgevoerd wordt:

Q freshair = m freshair * c p * (23 − Tbuiten )

[kW ]

De belasting voor de machines is dus –Qfreshair. Bij buitentemperaturen hoger dan 23°C zorgt
de lucht voor een warmte-input en dus voor een extra belasting van onze machine. De
luchtgroepen draaien echter niet allemaal dag en nacht. Zo worden er op bepaalde momenten
luchtgroepen uitgeschakeld om het piekverbruik aan elektriciteit te beperken (vb wanneer het
eten wordt bereid). Tevens zijn heel wat groepen ’s nachts uitgeschakeld of werken ze op
halve snelheid (bepaalde luchtgroepen van het beddenhuis). Het totale luchtdebiet heeft aldus
over 24u een profiel zoals in onderstaande grafiek.

Onderzoek van de verschillende

luchtgroepen leert dat ’s nachts slechts de helft van het totale luchtdebiet wordt geleverd. Er
is aangenomen dat de overgang tussen het nacht- en dagprofiel geleidelijk gebeurt.
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Figuur 4-2: Profiel luchtdebieten
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0:00

4.2.2 Conductie door het buitenoppervlak
Voor het bepalen van deze term wordt uitgegaan van het beddenhuis. Het beddenhuis bestaat
uit 2 vleugels van elke 15 verdiepingen. Hiervan is de helft (equivalent met 1 vleugel)
aangesloten op de AKM’s. Een vleugel heeft een lengte van 60 m, een breedte van 20 m en
iedere verdieping heeft een hoogte van 3.5 m. Van de totale buitenoppervlakte wordt 20%
ingenomen door beglazing.
Tabel 4-1: Berekening conductie

Totale buitenoppervlakte A

(60*3.5*2+20*3.5)*15

7 350 m²

Oppervlakte muren

0.8*Atotaal

5 880 m²

k-factor muren

warmtetransmissiecoëfficiënt 1.5 W/m²K

Conductie door muren

kmuur*Amuur

8.82 kW/K

Oppervlakte ramen

0.2*Atotaal

1 470 m²

k-factor ramen

warmtetransmissiecoëfficiënt 3 W/m²K

Conductie door ramen

kraam*Araam

[7]

4.41 kW/K

Totale conductie

13.23 kW/K

Dit betekent dat er door muren en ramen zo’n 13 kW warmte wordt in/uitgevoerd per graad
verschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Ook de spoeddienst en bepaalde andere lokalen
zijn onderhevig aan conductie. Er wordt aangenomen dat de de conductie hierdoor nog met
50% toeneemt. De totale conductie wordt daarom begroot op 20 kW/K.
Dus,
Qconductie = 20 * (23 − Tbuiten )

[kW ]

4.2.3 Zonnelast
Het beddenhuis is met zijn zuidelijk oriëntatie onderhevig aan heel wat zonne-instraling. Het
uitzetten van de machinebelasting uitgaande van de meetgegevens heeft echter aangetoond dat
de invloed van de zon op deze belasting zeer klein is.

In de zomer maakt men immers

gebruik van zonnewering.

4.2.4 Interne last
Het bepalen van de interne last kan, zoals gezegd in de inleiding, gebeuren door onderzoek
van de gekoelde lokalen.

Men maakt een lijst op van de verlichting, aantal personen,

aanwezige elektrische apparaten… Elk item zorgt voor een bepaalde warmteproductie. De
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som hiervan vormt de interne last. Het nadeel van deze methode is dat ze zeer tijdrovend is.
Daarom werden de metingen opnieuw als basis genomen. Men neemt een bepaalde zomerdag
(er is dan zeker geen verwarming in andere lokalen) en de warmtebalans wordt opgesteld. Uit
de metingen is de werkelijke belasting van de AKM’s gekend (uit ijswatertemperaturen aan
de machines).Verder zijn ook de luchtspoeling en conductie gekend en wordt de
zonnebelasting verwaarloosd. De enige onbekende is dus nog de interne last:
Qint ern = mijs * c p , water * (Tijsretour − Tijsvertrek ) + m freshair * c p , air * (23 − Tbuiten ) + 20 * (23 − Tbuiten )

[kW ]

Dit gaf volgend profiel voor de interne last:
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Figuur 4-3: Interne last

Op het eerste zicht lijkt dit een vrij grote interne last. Wanneer de interne last per m²
(grondoppervlakte) wordt bekeken dan bekomt men overdag zo’n 31.5 W/m² (bruto te koelen
oppervlakte bedraagt 38114 m²). Een gewoon lokaal (zoals het beddenhuis) heeft normaal
een waarde van 20 W/m², terwijl labolokalen (zoals het operatiekwartier) waarden tot 80-90
W/m² vertonen [4]. Een waarde van 31.5 W/m² is dus zeker plausibel.

4.2.5 Verwarming
Het lijkt misschien wat tegenstrijdig om deze factor in rekening te brengen, maar ze is er wel.
De reconstructie van de machinelast was zeer goed voor zomerdagen. Echter een overtrokken
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zomerdag en ook najaarsdagen toonden toch nog te lage lasten (gereconstrueerde last lag
onder de werkelijke last). De verklaring hiervoor is dat sommige lokalen koeling vragen,
terwijl andere verwarming vroegen. Vermits de opgestelde warmtebalans alle luchtgroepen
samen als een controlevolume beschouwt, moet deze term meegerekend worden. Als basis
voor deze schatting wordt aangenomen dat er verwarming is bij een buitentemperatuur die
lager is dan 19°C. Verder wordt naar analogie van het principe van de graaddagen, gebruik
gemaakt van de gemiddelde dagtemperatuur. Hoe lager deze dagtemperatuur, hoe meer
verwarming er nodig is. De term is dus van de vorm B*(19-Tavg7). Bij het bekijken van de
maand september kwam ik tot volgend resultaat:
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200

Reconstructie
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Gem iddelde dagtem peratuur

Figuur 4-4: Verwarming

Hierbij is de “verwarming” gelijk aan het verschil tussen de gemeten belasting en de tot nu
toe geconstrueerde last (interne last+conductie+spoeling).

Hierbij wordt het gemiddelde

beschouwd tussen 13u en 19u. De reden hiervoor is dat de machine ’s nachts en ’s ochtends
opstartpieken vertoont en deze dus zeer moeilijk te reconstrueren zijn. Om zo weinig fouten
in de reconstructie te brengen, wordt ervoor gekozen deze uren hier buiten beschouwing te
laten (zie ook opmerking in paragraaf “Constructie belasting”). In de benaderende curve is
B=62.5 gesteld. Voor de maand oktober is dezelfde formule gebruikt, hoewel men zou
kunnen verwachten dat de benaderende curve wat verschuift. Gezien het geringere belang
van deze maand en de grotere grilligheid van de machinebelasting, is hier echter geen
rekening meegehouden.

7

gemiddelde dagtemperatuur
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4.2.6 Constructie belasting
De belasting die de machines zien is de som van alle voorgaande, namelijk
Qmachine = Qint ern + (m freshair * c p , air + 20) * (23 − Tbuiten ) + 62.5 * (19 − Tavg )

Echter, er zijn nog een aantal “veiligheden”:

Tbuiten<13°C

Koelmachine niet
vrijgegeven

Tbuiten <13°C

Tbuiten <19°C

Tbuiten >19°C

Wel
verwarming

Geen
verwarming

Figuur 4-5: Constructieregels
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Vb1 :
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Figuur 4-6a en b: Reconstructie last 29 augustus 2005
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Vb2 :
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Figuur 4-7a en b: Reconstructie last 23 september 2005
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Opmerking:

Met uitzondering van de nachten is de reconstructie vrij goed gelukt. Een extra controle kan
gedaan worden door de som te nemen van de koelvragen over de gemeten dagen (15 juli31oktober). De werkelijk koelvraag was 1.588 GWh, de gereconstrueerde was 1.570 GWh.
Dit is een fout van amper 1.09%. Toch blijft het een benadering die steeds is gebeurd met de
werkelijke belasting in het achterhoofd. Zo is de verwarming gebaseerd op de gemiddelde
belasting tussen 13u en 19u, maar bij de reconstructie wordt deze verwarming wel
uitgeschakeld boven 19°C (terwijl deze temp meestal bereikt wordt tussen 13u en 19u).
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Hoofdstuk 5
Optimalisatie via simulaties (Trnsys)
5.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de prestatie van de AKM’s in kaart gebracht. In de volgende 2
hoofdstukken zal via simulaties nagegaan worden hoe de prestatie van het volledige
koelsysteem kan geoptimaliseerd worden. Hierbij worden niet enkel de 2 AKM’s beschouwd
maar ook de ijswaterpompen die het ijswater naar het ziekenhuis pompen. In dit hoofdstuk
worden de simulaties opgebouwd.

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten

besproken. Het doel is het energieverbruik van het AZ te verlagen en een begroting te doen
van het toekomstige energieverbruik.

Figuur 5-1: Vereenvoudigd ijswaterschema koelsysteem

In bovenstaande figuur is een vereenvoudigd schema van het ijswatercircuit te zien
(opstartbuffer weggelaten). Het schema bevat enkel de componenten die van belang zijn voor
de simulaties. Zoals in hoofdstuk 2 gezegd, wordt er onderscheid gemaakt tussen het primair
en secundair ijswatercircuit, gescheiden door een bypass. In het primaire circuit is het
ijswaterdebiet steeds gelijk aan 275.5 m³/h (1machine) of 551 m³/h (2 machines). In het
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secundaire circuit stroomt een variabel debiet. Het verschil tussen beide debieten is, zoals
verder zal blijken, bepalend voor de prestatie van het systeem. In het secundaire circuit staan
3 frequentiegestuurde pompen. Ze hebben elk een maximum debiet van 413 m³/h met een
opvoerhoogte van 28.5 mwk. Eén pomp doet dienst als reserve. De andere 2 worden
gestuurd door een “stooklijn” (zie paragraaf 2).

5.2

Secundaire debiet

Het secundaire ijswaterdebiet voedt alle luchtgroepen. Deze luchtgroepen werken met een 3wegklep op de ijswaterzijde. Dit wil zeggen dat niet steeds het volledige ijswaterdebiet over
de luchtgroep wordt gestuurd. Afhankelijk van de stand van die klep gaat een deel van het
ijswater in bypass. Men kan ervan uitgaan dat de weerstand van de luchtgroep en de bypass
hetzelfde is [Ingenium]. Zo kan men stellen dat de pompbelasting een vaste curve B(figuur
5-2, opvoerhoogte in functie van debiet) is.

Figuur 5-2: Werkingspunt pomp/frequentieregeling

Het werkingspunt van de pomp is dan het snijpunt a van deze belastingscurve met de
pompkaraktistiek P. Wanneer nu de frequentie van de pompen veranderd wordt (het toerental
verandert), verandert de pompkarakteristiek naar P’.Hierdoor verplaatst het werkingspunt zich
van a naar b en verandert dus ook het debiet en wel met volgende formule:
nb Qb
=
,met n het toerental van de pomp [Dick[8]]
na Qa
Het secundair debiet wordt afhankelijk van de buitentemperatuur ingesteld. De regeling
gebeurt aan de hand van een “stooklijn”. Bij een temperatuur tussen 13 en 23°C wordt 1
pomp uitgestuurd op 40Hz, zijnde 80% van het nominale debiet (nominaal 413 m³/h, 80% is
330.4 m³/h).

Bij een temperatuur hoger dan 23°C worden 2 pompen proportioneel
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uitgestuurd, tot bij 30°C beide pompen op 40Hz werken. De derde pomp dient als reserve.
(appendix A)

Percentage max debiet
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Buitentemperatuur

Figuur 5-3: "Stooklijn"-regeling secundaire ijswaterpompen

Het kantelpunt van 23°C is tevens de vrijgavetemperatuur van de 2de AKM. Bijgevolg is het
duidelijk dat bij een buitentemperatuur lager dan 23°C het secundaire ijswaterdebiet steeds
groter dan het primaire zal zijn. Als gevolg hiervan zal de AKM steeds moeten koelen tot een
lagere temperatuur dan de temperatuur waarmee men wil vertrekken naar het ziekenhuis. Er
wordt immers steeds 54.9 m³/h “warm” retourwater ingemengd.

De huidige

vertrektemperatuur van het ijswater naar het ziekenhuis staat ingesteld op 6°C.

5.3

Probleempunten

Het huidige systeem heeft overduidelijk een aantal (gerelateerde) nadelen:
•

Koeling tot een lagere temperatuur is nadelig voor COP

•

Secundair debiet is (veel) te hoog

•

Vertrektemperatuur is te laag

•

Koelwatertemperatuur wordt op 24°C geregeld

In deze paragraaf worden deze probleempunten gedetailleerd besproken. Ook worden een
aantal mogelijke verbeteringen aangereikt die als basis voor de simulaties dienen.

5.3.1 Koeling tot een te lage ijswatertemperatuur in de machine
Een belangrijke eigenschap van een koelmachine is dat de COP slechter wordt als men dieper
gaat koelen. In het geval van absorptiekoeling zal er bij een zelfde koelvraag dus meer
toevoerwarmte nodig zijn.

Niettegenstaande het hier afvalwarmte betreft, moet het AZ

hiervoor betalen. Het is dus van belang de COP zo hoog mogelijk te houden. Voor de
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bepaling van deze factor zijn 2 uitgangspunten. Een 1ste begroting wordt aangereikt door de
technische fiche van York. Een 2de begroting is gebaseerd op een artikel uit 1996. Beide
geven een curve waarbij de COP uitgezet wordt (ten opzichte van een design waarde) in
functie van de temperatuur tot waar het ijswater wordt gekoeld. Een 1ste mogelijke oplossing
is het verhogen van de vertrektemperatuur van het ijswater naar het ziekenhuis. Een 2de
verbetering wordt besproken in paragraaf 5.3.3.

5.3.1.1

Begroting op basis van de technische fiche

De technische fiche van York bevat 2 curves die samen de invloed van de ijswatertemperatuur
op de COP beschrijven.

Figuur 5-4: Invloed ijswatertemperatuur op koelcapaciteit en warmtevraag

De 1ste curve toont de invloed van de ijswatertemperatuur op de koelcapaciteit. De 2de curve
toont de toename van de energietoevoer bij dalende ijswatertemperatuur. De verhouding van
beide curves geeft dan de invloed van de ijswatertemperatuur op de COP (figuur 5-5). De
machine haalt zijn design COP bij 44°F of 6.667 °C. Combinatie van beide curves geeft dan
het volgende:
invloed ijsw atertem peratuur op COP (technische fiche)

fractie van nominale COP

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
4
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6
7
8
ijsw atertem peratuur

9

10

Figuur 5-5: Invloed ijswatertemperuut op COP
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Koeling tot 5°C brengt de COP tot 92% van de nominale, koeling tot 5.5°C is goed voor een
COP van 94.5% van de nominale. In het huidige systeem worden deze temperaturen frequent
gemeten.

5.3.1.2

Begroting op basis van artikel

Een artikel [9] van de universiteit van Groningen in opdracht van NOVEM beschrijft de
invloed van een aantal parameters op de COP. Naast de koelwater en generatortemperatuur
bespreken ze ook de invloed van de ijswatertemperatuur.

Het artikel bevat een curve,

gelijkaardig aan deze uit paragraaf 5.3.1.2. Deze curve is gebaseerd op gegevens van 3
fabrikanten van AKM’s, waaronder ook York. De curve vertoont dezelfde trend als de curve
uit paragraaf 5.3.1.2, maar heeft een grote richtingscoëfficiënt. Op onderstaande figuur zijn
beide curves uitgezet.
invloed ijsw atertem peratuur op COP

1.2

fractie van nominale COP

1.15
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1
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0.8
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12

ijsw atertem peratuur

Figuur 5-6: Invloed ijswatertemperatuur machine op COP

5.3.2 De koelwaterregeling
In hoofdstuk 3 werd afgeleid dat de COP van de AKM’s hoger was naarmate de
kanaalwatertemperatuur daalde. Het huidige systeem is zodanig ingesteld dat de
koelwatertemperatuur op 24°C wordt geregeld. De voornaamste reden hiervoor is dat pas
vanaf deze temperatuur 100% koelcapaciteit bereikt kan worden. Hoewel het kanaalwater
nagenoeg het ganse jaar een lagere temperatuur heeft, wordt het zodanig gemengd dat er een
constante temperatuur van 24°C aan de ingang van de absorber wordt bereikt. Dit mengen
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gebeurt met kanaalwater dat reeds de machine is doorgestroomd.

Het is dus zeker

mogelijkheden om op lagere kanaalwatertemperaturen te werken. Bovendien voorziet de
technische fiche van York curves voor lagere koelwatertemperaturen.

°F

°C

85

29.4

75

23.9

65

18.3

55

12.8

45

7.5

Figuur 5-7: Warmtevraag bij deellast voor verschillende koelwatertemperaturen

Bovenstaande figuur toont dat bij een bepaalde deellast (Percent Design Load) minder
generatorenergie (Percent Design Energy Input) nodig is bij dalende koelwatertemperatuur
(Condensor Water Temperature). Lagere koelwatertemperaturen zorgen echter ook voor een
daling van de koelcapaciteit. Met figuur 5-9 sluit York zich hierbij aan. Echter de technische
fiche van York vermeldt ook dat er reeds vanaf 20°C (68°F) op nominaal vermogen van 1600
kW kan gewerkt worden. Op dit vlak is de technische fiche dus contradictorisch. Hoewel de
technische dienst van York bevestigt dat er inderdaad kan gewerkt worden met koelwater op
20°C (68°F), wordt er in de simulaties van het strengste geval uitgegaan. Er wordt dus
verondersteld dat de capaciteit inderdaad begrensd is. Vandaar dat volgende regeling is
uitgewerkt als eventuele verbetering:
•

Koelvraag<0.839 Pnom: 20°C (68°F)

•

Koelvraag>0.977 Pnom: 24°C (75°F)

•

Daartussen proportioneel

42

Koelwatertemperatuur [°C]

Koelw aterregeling
24.5
24
23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PDL [%]

Figuur 5-8: Koelwaterregeling

In principe kan er koelwater gebruikt worden tot 7.2°C (45°F). De capaciteit zou hierbij
beperkt zijn tot zo’n 40% van de nominale. Dit risico kan/wil men echter niet nemen. Er zou
immers kristallisatie van het LiBr kunnen optreden.

Rekening houdend met de reeds

vermelde contradictie in de technische fiche, is er gekozen voor 20°C als laagste
koelwatertemperatuur.

Het proportionele gedeelte is afkomstig van de curve die de

capaciteitsbegrenzing beschrijft. In de uitgewerkte regeling wordt in feite gewoon de lijn van
maximum capaciteiten gevolgd.

Figuur 5-9: Capaciteitsbegrenzing door lage koelwatertemperaturen

Het spreekt voor zich dat dit een theoretische curve is. De werkelijke implementatie zou veel
omzichtiger moeten gebeuren.

Vooreerst zijn temperaturen niet altijd met de grootste

nauwkeurigheid te meten. Verder bevat de machine een zekere traagheid, waardoor belasting
en koelwatertemperatuur niet met elkaar overeenkomen. Een werkelijke implementatie zou
dus een veiligheidsmarge moeten inbouwen ten opzichte van de lijn die de
capaciteitsbegrenzing beschrijft. Men zou bijvoorbeeld tot 70% nominale capaciteit kunnen
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koelen met koelwater van 20°C. Voor de resterende 30% zou men dan kunnen overschakelen
op 24°C. Vermits ook paragraaf 3.1 gebaseerd is op theoretische curves, wordt hier ook de
meest ideale regeling gesimuleerd. De gevolgde COP-curves zien er dan uit als volgt:
COP bij verschillende koelw atertem peraturen

Fraction of Design Energy Input

0.9
68°F (20°C)

0.8

69°F (20.6°C)

0.8
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0.7
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0.6

74°F (23.3°C)

0.6

75°F (23.9°C)

0.5
0.5
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0
Fraction of Design Load

Figuur 5-10: COP-curves bij verschillende koelwatertemperaturen

Zoals te zien is, worden nu COP’s bereikt van 0.8 en hoger. Dit heeft alles te maken met de
dimensionering van de AKM. Iedere onderdeel (generator, condensor, verdamper, absorber)
zal voor een bepaalde temperatuur en capaciteit ontworpen zijn. Een bepaalde machine zal bij
110°C generatortemperatuur een capaciteit van 1000 kW hebben. Bij 100°C zal dit maar 950
kW meer zijn.

Wil men toch dezelfde capaciteit, dan zal men de generator groter

dimensioneren, hetgeen echter de kostprijs de hoogte zal injagen. Dit is dus ook het geval
voor de beschouwde AKM. De absorber en condensor zijn ontworpen voor 24°C koelwater.
Kanaalwater van 20°C ziet hetzelfde warmtewisselend oppervlak maar heeft een lagere
temperatuur. Het zal dus beter gaan koelen, waardoor de prestatie en dus de COP van de
machine hoger uitvalt.

5.3.3 Regeling secundaire ijswaterpompen
Zoals reeds gezegd, wordt de vertrektemperatuur beïnvloed door het secundaire debiet als dit
debiet groter is dan het primaire. Door het gebruik van 3-wegkleppen op de luchtgroepen
wordt er meer ijswater dan nodig naar het AZ gepompt. Zoals blijkt uit de stooklijn is er bij
buitentemperaturen lager dan 23°C een overschot dat door de bypass wordt gestuurd. Dit
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overschot aan debiet zorgt voor een inmenging van retourijswater (van het AZ) bij het
vertrekijswater (naar het AZ). Een gedeelte van de koude-energie in het ijswater van de
machines moet dus gebruikt worden om het warme ijswater van de bypass op
vertrektemperatuur te brengen. Dit is energetisch ongunstig (zie 5.3.1). Bijkomend nadeel is
dat het elektrisch vermogen dat gevraagd wordt door de ijswaterpompen groter is dan nodig.
Om dit op te lossen is het nodig de pompsturing aan te passen.
In eerste instantie kan men gewoon het bypassdebiet trachten te verminderen (de stooklijn
schuift naar beneden). Dit wordt gedaan door een lagere frequentie op de pompen te kiezen.
In feite is het beter om de bypass in de andere richting (van vertrek naar retour) te laten
doorstromen, vermits de werking van de machines dan niet beïnvloed worden door het
bypassdebiet. Men zou het debiet dus heel laag kunnen nemen. Echter deze vlieger gaat niet
volledig op. Bij een te laag debiet zou het ijswater veel meer dan 5°C stijgen bij het
doorstromen van de luchtgroepen. Bij het bekijken van de “stooklijn” zien we dat het
constante deel behouden blijft tot een buitentemperatuur van 23°C. Deze temperatuur komt
eveneens overeen met de vrijgave van de 2de AKM. Men kan dus veronderstellen dat de
koelvraag in dit constante gedeelte maximaal 1600 kW bedraagt (dit blijkt ook uit de
simulaties). Indien een ∆T van het ijswater over de luchtgroepen verondersteld wordt van
5°C, stemt hiermee een debiet van 275.5 m³/h overeen (het debiet van 1 AKM). Dit is de
minimale waarde voor het constante gedeelte in de stooklijn. Er is gekozen om dit constante
debiet in de stooklijn op 280 m³/h te zetten (67.8% van het design debiet ofwel 33.9 Hz). Tot
23°C wordt er dan een constant debiet van 280 m³/h geleverd, daarna loopt het proportioneel
op tot 560 m³/h bij 30°C
Men kan ook nog extremer gaan en de AKM’s volledig onafhankelijk van het secundaire
debiet laten opereren (druksturing). De AKM’s leggen dan zelf de vertrektemperatuur op van
het ijswater en hoeven zo geen rekening te houden met eventuele inmenging van warm
retourijswater. Idealiter zou het debiet dat naar het ziekenhuis gepompt wordt, net voldoende
moeten zijn om het ijswater over ieder luchtgroep van 6°C naar 11°C op te warmen (of van 7
naar 12, of 8-13).

Men benut dan immers de volledige temperatuurgradiënt over de

luchtgroep. Dit lukt echter niet met een bypass over de luchtgroepen. Vandaar dat alle 3wegkleppen vervangen moeten worden door 2-wegkleppen.

Deze spelen in op de

belastingscurve (figuur 5-2, curve B’). Hoe lager de koelvraag, hoe minder de kleppen open
staan. Ze snoeren de leiding aldus meer, waardoor de weerstand van de pomp hoger wordt.
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Het debiet loopt dus op met de belasting, met een minimum debiet van 40 m³/h. Bij deze
regeling zal het secundaire debiet steeds kleiner zijn dan het primaire debiet.

De

omschakeling van 3-wegkleppen naar 2-wegkleppen is reeds gepland, zodat deze simulatie
voor het AZ zeker nuttig is.
Opmerking:
De vrijgave van de 2de AKM gebeurt met een hysteresislus. In werkelijkheid zal het primaire
debiet toch hoger kunnen zijn dan het secundaire bij een buitentemperatuur lager dan 23°C.
In de simulaties is deze hysteresislus echter buiten beschouwing gelaten.

5.4

Toekomstige last

In hoofdstuk 4 werd een reconstructie van de koellast gedaan. Om te weten wat het AZ in de
toekomst mag verwachten qua energieverbruik, is er ook gesimuleerd met een verhoogde
koelvraag. Deze verhoogde last voor de machines is enerzijds het gevolg van een toevoeging
van bestaande luchtgroepen aan het ijswatercircuit van de AKM’s. Anderzijds zijn ook een
aantal renovatiewerken gepland waarbij een aantal luchtgroepen worden vervangen door
nieuwe luchtgroepen met een hoger vermogen (vb operatiekwartieren) [2]. De verhoging is in
de gereconstrueerde last terug te vinden in een verhoging van de interne last en van het
luchtdebiet.
Deze toekomstige last biedt ook de mogelijkheid om de verdeling van een koellast over 2
machines te gaan onderzoeken.

In het huidige systeem worden beide machines

gelijkgeschakeld. In alle voorgaande simulaties is dit ook stilzwijgend aangenomen. Er zal
nu echter onderzocht worden of het niet raadzaam is 1 machine in zijn optimum te laten
werken en de 2de machine de rest van de last te laten opnemen. Het optimum wordt bij 24°C
koelwater bereikt bij 1068.8 kW (66.8%) en bij 20°C bij 1084.8 kW(67.8%). Het vermoeden
bestaat dat beide systemen elkaar amper zullen ontlopen door de vrij vlakke COP-curve
(COP>0.7 vanaf 29% belasting).

5.5

Opbouw in Trnsys

Het model in Trnsys is opgebouwd uit 5 grote modules: last, secundaire pompen, bypass,
bypassregeling, AKM’s. Ze worden 1 voor 1 besproken.
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5.5.1 Last
Het belangrijkste aan de last, zijn de inputs.

Er zijn 3 grote inputgedeelten.

De

buitentemperatuur wordt ingevoerd via een standaard weerfile uit Ukkel (aanwezig in
Trnsys). Daarnaast zijn er nog 2 userfiles. Dit zijn files die voor iedere simulatie-uur (8760
uren per jaar) de juiste interne last, het juiste luchtdebiet en de juiste gemiddelde
dagtemperatuur geven.

Deze files moeten zelf gemaakt worden.

Voor de gemiddelde

dagtemperatuur is het daarom nodig om alle temperatuur uit de weerfile eens uit te lezen via
een simulatie.

Via excel worden dan de gemiddelde dagtemperaturen berekend, en

vervolgens ingevoerd voor ieder uur van die dag.

5.5.2 Secundaire pompen
Dit is de eenvoudigste module, vermits ze enkel de stooklijn moet genereren. Als input heeft
ze ook de weerfile uit Ukkel. In het geval van druksturing, valt deze module weg en wordt ze
direct in de last geïmplementeerd.

5.5.3 Bypass
De bypass bestaat uit 2 menger-divertermodules, waardoor ze in 2 richtingen kan
doorstroomd worden.

De diverters worden gestuurd door de bypassregeling.

Bij de

druksturing kan het schema vereenvoudigd worden. Het secundaire debiet kan nooit groter
worden dan het primaire, waardoor de bypass maar in 1 richting kan doorstroomd worden.
Hierdoor is 1 menger-divertermodule voldoende.

5.5.4 Bypassregeling
De bypassregeling zorgt ervoor dat de bypass in de juiste richting doorstroomd wordt.
Belangrijke inputs hiervoor zijn het secundaire debiet en de totale last.

5.5.5 De absorptiekoelmachines (AKM’s)
Deze zijn het hart van de simulatie en vergen dan ook het grootste programmeerwerk. Een
module heeft verschillende modi (voor het gebruiksgemak, dan wel historisch gegroeid). Eén
werkingsmodus kan 6 verschillende gevallen beschouwen:
•

Nominale werking

•

Lagere COP door koeling tot lagere temperatuur (technische fiche)

•

Koelwaterregeling

•

Lagere COP door koeling tot lagere temperatuur (technische fiche)+koelwaterregeling
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•

Lagere COP door koeling tot lagere temperatuur (artikel)

•

Lagere COP door koeling tot lagere temperatuur (artikel)+koelwaterregeling

5.5.6 Printer
De printer doet dienst als koppeling met excel.

Dit zorgt voor een eenvoudige

gegevensverwerking. Bij de output is vooral aandacht besteed aan de verschillende energieinputs.

Daarnaast wordt ook gelet op totale koelvraag, totale secundaire debiet en

ijswatertemperaturen. Hieronder is een voorbeeld van een schema uit Trnsys te zien (de
printer is niet te zien)

Figuur 5-11: Simulatieschema

•

Type109-TMY2: buitentemperatuur

•

Type109-User: Vaste last + Factor uit temperatuursafhankelijke last

•

Type 109-User-2: Gemiddelde dagtemperatuur voor berekening verwarmingsfactor

•

WiloDubbel: “Stooklijn”

•

BPregelingversie2: Regeling van de Bypass

•

Secundair debiet > primair debiet: Bypass=Type11f+Menger

•

Secundair debiet < primair debiet: Bypass=Type11f-2+Menger-2

•

YorkVarIJsversie4: 2 AKM’s

5.6

Simulatiestrategie

Van de in paragraaf 5.3 vermelde probleempunten kunnen er een aantal direct aangepakt
worden.

Zowel het aanpassen van het secundaire debiet als het invoeren van de

koelwaterregeling kunnen direct gebeuren. Daarentegen is het slechter worden van de COP
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door een lagere ijswatertemperatuur een machine-eigenschap. In paragraaf 5.3 zijn toch
echter al 2 mogelijke verbeteringen aangehaald. Het verminderen van het secundaire debiet is
één van die mogelijkheden. Hierdoor vermindert immers het bypassdebiet, waardoor minder
koelenergie van de AKM’s nodig is om het retourwater van de bypass op vertrektemperatuur
te brengen. De AKM’s moeten daadwerkelijk minder diep koelen. Een 2de mogelijkheid
bestaat er in de vertrektemperatuur hoger in te stellen. Voor een luchtgroep maakt het amper
iets uit of het regime nu 6-11 is of “hoger” (7-12 of 8-13), zolang de 3-wegklep niet volledige
open staat. Indien men wenst dat de luchttemperatuur een bepaalde inblaastemperatuur heeft,
dan zal in een “hoger” regime gewoon meer ijswater over de luchtgroep gestuurd worden in
plaats van in bypass. Het zou er dan op neerkomen dat de luchtgroep steeds ±11°C als
uitgangstemperatuur geeft. Een “hoger” regime zou bij dezelfde last voor een grotere opening
van de klep zorgen. Indien de maximale opening van de 3-wegklep bereikt is, dan zal de
inblaastemperatuur van de lucht toenemen.

Hierdoor zal het comfort waarschijnlijk

verminderen.
In de simulaties zal het volgende nagegaan worden
•

Invloed vertrektemperatuur (6-7-8°C)

•

Invloed koelwaterregeling

•

Invloed verlagen secundair debiet (330.4 m³/h en 280 m³/h)

•

Invloed druksturing

•

Begroting toekomstige energierekening

•

Invloed verdeling last over 2 machines

Er is niet alleen aandacht voor de warmtevraag aan het IVBO. Er wordt ook nagegaan wat de
invloed is op het secundaire debiet en bijgevolg op het gevraagde elektrisch vermogen van de
secundaire ijswaterpompen. Als laatste wordt ook de financiële kant van de verschillende
simulaties belicht.
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Hoofdstuk 6
Simulatieresultaten (Trnsys)
6.1

Inleiding

In hoofdstuk 5 werden een aantal optimalisatiemogelijkheden aangeboden. In dit hoofdstuk is
het de bedoeling de energetische en financiële gevolgen hiervan in kaart te brengen via
simulaties. Het spreekt voor zich dat de simulaties opnieuw zullen getoetst worden aan de
werkelijke cijfers. Daarnaast kan men niet blind zijn voor de neveneffecten van deze keuzes.
Vandaar dat er ook moet nagegaan worden wat de invloed is van deze neveneffecten op de
correctheid van de simulaties. Als laatste zal nagegaan worden welke keuzes op dit moment
kunnen gemaakt worden.

6.2

Simulaties met huidige last

Om energiewinsten te gaan begroten, is het belangrijk om een referentiesituatie af te spreken.
Het spreekt voor zich dat we hiervoor de huidige situatie gaan beschouwen. De AKM’s
werken op 24°C koelwater en 6°C vertrektemperatuur voor het ijswater. Verder ondervinden
ze een daling van de COP door koeling tot een lagere ijswatertemperatuur zoals beschreven in
de technische fiche. De secundaire ijswaterpompen werken met de reeds beschreven stooklijn
waarbij het maximale debiet voor 1 pomp op 80% van het nominale is afgesteld. In deze
configuratie is er een jaarlijkse warmtevraag van 3015 MWh of 10853 GJ.
secundaire ijswaterdebiet bedraagt hierbij 975000 m³/h.

Het totale

Ten opzichte van deze

referentiesituatie gaan we nu de verschillende optimalisaties gaan begroten.

6.2.1 Warmtevraag IVBO

6.2.1.1

Verhogen vertrektemperatuur ijswater

Een verhoging van de vertrektemperatuur beïnvloedt rechtstreeks de temperatuur tot waar de
AKM’s moeten koelen. Hier kan dus een duidelijke winst (energetisch en financieel) kan
geboekt worden. Een bijkomend nadeel aan 6°C vertrektemperatuur is dat bij 69 simulatieuren, de AKM’s tot beneden 4.5°C zouden moeten koelen. Het LiBr-mengsel laat dit echter
niet toe waardoor de vertrektemperatuur hoger is dan 6°C. Bij 7°C is dit probleem volledig
van de baan.

De warmtevraag voor verschillende ijswater-vertrektemperaturen is in

50

onderstaande grafiek uitgezet.

De winst kan ook procentueel uitgedrukt worden.

Een

verhoging van 6°C naar 7°C zorgt reeds voor 4.7% energiewinst. Een vertrektemperatuur van
8°C is goed voor maar liefst 8.5% minder warmtevraag voor dezelfde koellast.
Invloed verhoging vertrektem peratuur
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Figuur 6-1: Invloed verhoging vertrektemperatuur ijswater

6.2.1.2

Verlagen secundair ijswaterdebiet

Het verlagen van het secundair ijswaterdebiet zorgt ervoor dat de ijswatertemperatuur van de
machine dichter bij de gewenste mengtemperatuur komt te liggen. De gemiddelde jaarlijkse
ijswatertemperatuur van de machine zou bij een mengtemperatuur van 6°C, op 5.92°C liggen.
Bij de huidige situatie ligt deze op amper 5.6°C. Dit verschil van 0.32°C zorgt voor een
energiewinst van zo’n 2%.
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Invloed vertrektem peratuur en debietdaling
12000
11000

Warmtevraag IVBO [GJ]

10000
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67% nominaal debiet
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7°C

8°C

Vertrektem peratuur

Figuur 6-2: Invloed verhogen vertrektemperatuur+debietdaling

6.2.1.3

Invoeren koelwaterregeling

Wanneer de COP’s bij koelwatertemperaturen van 20°C en 24°C met elkaar vergeleken
worden in het gebied van 0 tot 80% van de nominale capaciteit, dan verhouden ze zich
gemiddeld gezien als 1.06. Er mag dus een energiewinst van zo’n 6% verwacht worden. De
simulaties wezen echter uit dat een winst van 7.4% kan geboekt worden. Het proportionele
gedeelte tussen 20°C en 24°C heeft dus ook zijn deel in de energiewinst.
Invloed koelw aterregeling
12000
11000

Warmtevraag IVBO [GJ]
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Koelw ater op 24°C
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Koelw aterregeling

4000
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2000
1000
0
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7°C

8°C

Vertrektem peratuur

Figuur 6-3: Invloed koelwaterregeling
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6.2.1.4

Druksturing ijswaterpompen

Druksturing biedt zoals gezegd het voordeel dat de AKM’s onafhankelijk werken van het
secundaire debiet. In de huidige situatie treedt deze onafhankelijkheid ook al op wanneer
beide AKM’s samen werken (uitgezonderd zeer hoge buitentemperaturen waardoor het
secundaire debiet weer groter is dan het primaire debiet). De winst van druksturing zal dus
vooral te vinden zijn bij de werking van 1 machine. Bij de werking van 1 machine zou er bij
de stooklijn gemiddeld gezien tot 5.6°C moeten gekoeld worden. Bij druksturing zou de
temperatuur steeds 6°C. Dit verschil van 0.4°C kan al snel een energiewinst van zo’n 2%
opleveren. Immers,
•

6°C: cop=0.97*nominale cop

•

5.6°C: cop=0.95*nominale cop

Dit blijkt ook uit de simulaties zoals onderstaande grafiek aantoont:
Invloed druksturing
12000
11000

Warmtevraag IVBO [GJ]
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4000
3000
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1000
0
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7°C

8°C

Vertrektem peratuur

Figuur 6-4: Invloed druksturing

6.2.1.5

Samenvatting

Op onderstaande figuur is het resultaat te zien van de optimalisaties. Als extraatje is ook het
geval beschouwd waarin beide machines nominaal werken. Dit komt dus overeen met een
machine die steeds werkt met 24°C kanaalwater en 6.67°C ijswater.

Het is in feite

druksturing met een vertrektemperatuur van 6.67°C. Verder is het duidelijk dat vooral de
KW-regeling en het verhogen van de vertrektemperatuur de meest renderende verbeteringen
zijn.
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Verbruiken IVBO bij verschillende w erkingsm odes
12000

Warmtevraag IVBO [GJ]

10000
8000
6°C
7°C

6000

8°C
4000
2000
0
nominaal

Huidige situatie

KW-regeling

Drukregeling op
pompen

(Druk+KW)regeling

Figuur 6-5: Overzicht optimalisatievoorstellen

In volgorde van belangrijkheid kan men stellen:
•

Koelwaterregeling

•

Verhogen vertrektemperatuur

•

Druksturing/Verlagen debiet

Druksturing en verlagen van het debiet leveren nagenoeg dezelfde energiewinst op. Uit
energetisch oogpunt, is het enige verschil de gemiddelde ijswatertemperatuur van de
machines.

Bij druksturing is dit steeds gelijk aan de vertrektemperatuur, bij een

debietvermindering is dit zo’n 0.08°C lager. Zoals in paragraaf 6.2.2 zal blijken, ligt de grote
kracht van druksturing bij de enorme reductie van de benodigde pompenergie.
De meest optimale afstelling wordt dus bereikt bij druksturing met een zo hoog mogelijke
vertrektemperatuur, aangevuld met de koelwaterregeling.

Deze afstelling kan dus een

energiewinst opleveren van 16.7%.
Opmerking:
Zoals in hoofdstuk 5 reeds vermeld werd, bestaat er een 2de curve die de daling van de COP
bij koeling tot een lagere temperatuur begroot. Alle simulaties zijn ook met deze curve
uitgevoerd. De besluiten zijn natuurlijk hetzelfde, enkel de cijfers zijn anders. De totale
energiewinst zou hier nog een stuk groter zijn, namelijk zo’n 27%
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Verbruiken IVBO bij verschillende w erkingsm odes (artikel)
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Figuur 6-6: Overzicht optimalisatievoorstellen (artikel)

6.2.2 Onderzoek secundair ijswaterdebiet
In paragraaf 6.2.1 is aangetoond dat er heel wat kan bespaard worden met betrekking tot de
warmtevraag aan het IVBO. Echter, er kan ook bespaard worden op de elektriciteitsrekening.
De secundaire ijswaterpompen verbruiken elektrische energie zodat een optimalisatie van het
debiet zeker voor een besparing kan zorgen. Uit de simulaties blijkt dat bij overgang van 80%
naar 67% van het nominale debiet, er reeds 15% minder debiet wordt geleverd.
Overschakelen naar druksturing zou zelf ruim 62% minder debiet betekenen.
Vergelijking debieten

Totaal jaarlijks debiet [m³/h]

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
debiet 80%

debiet 67%

Figuur 6-7: Vergelijking debieten
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debiet druksturing

Om dit naar elektrische energie te vertalen, dient de technische fiche van de pomp
geraadpleegd te worden. Ieder debiet komt overeen met een bepaald opgenomen vermogen
(bijlage A). Dit opgenomen vermogen wordt via een pomprendement en een elektrisch
rendement van 0.93 [10] omgezet in een opgenomen elektrisch vermogen. De winst bij een
debietverlaging bedraagt zo’n 27%.

Voor de druksturing zijn tal van regelalgoritmes

mogelijk op de pomp, opdat het pomprendement maximaal en het opgenomen vermogen
minimaal zouden zijn. Dit zou echter een studie op zich zijn, zodat de financiële kant hier
niet wordt bekeken.

6.2.3 Economische analyse
Om het gedeelte van de simulaties met de huidige last af te sluiten, wordt ook nog de
financiële kant van de verschillende optimalisaties toegelicht. Om de winst in euro’s te
begroten, maken we gebruik van de eenheidsprijzen die aangerekend worden door het IVBO
en Electrabel.

De gebruikte cijfers zijn deze van 2001.

Voor elektriciteit is de totale

gemiddelde eenheidsprijs 0.07 euro/kWh [1], voor de afvalwarmte bedraagt dit 6.16
euro/GJ[1]. De onderstaande tabel geeft de winst op jaarbasis weer voor:
•

De optimale situatie (druksturing, KW-regeling, vertrektemperatuur 8°C)

•

Toepassing van KW-regeling met een ijswatervertrektemperatuur van 7°C

•

Toepassing van KW-regeling met een ijswatervertrektemperatuur van 7°C bij verlaagd
debiet
Tabel 6-1: Overzicht economische analyse
KW-regeling,
Huidige

KW-regeling, 7°C vertrek,
Optimaal

situatie

67%

7°C vertrek

GJ

10853

9042

9586

9436

€

66857

55700

59051

58124

11158

7806

8733

8

98620

71810

5027

6903

5027

1877

0

1877

13034

7806

10610

Winst [€]
98620

kWh

71810

6903

€
Winst [€]

Totale winst [€]

Opmerking:

8

Hier is als totaal kWh de waarde van de debietvermindering genomen. Mits een goede pompsturing kan de
winst nog groter zijn
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In het geval van het artikel kan de winst op de warmtevraag oplopen tot ruim 20 000 euro. De
winst op de pompenergie blijft natuurlijk dezelfde

6.3

Simulaties met verhoogde last

Naast een analyse op basis van de huidige last is het nuttig de energierekening op basis van
een toekomstige last op te stellen. Bij deze verhoging wordt uitgegaan van een toename van
de luchtdebieten door de luchtgroepen met 20% (vervangen oude luchtgroepen of toevoegen
nieuwe lokalen aan het ijswatercircuit van de AKM’s). Daarnaast zorgen nieuwe lokalen ook
voor een toename van de totale interne lasten. Samen met een de blijvende toename aan
elektrische apparaten wordt de toename in interne lasten begroot op 30%. Zo krijgt het AZ
zicht op wat ze in de toekomst moeten gaan betalen. Simuleren met verhoogde last is vooral
nuttig om de werking van 2 AKM’s samen te bestuderen.

6.3.1 Gevolgen energierekening
Een eerste vaststelling is dat de energievraag met 32 tot 33% is toegenomen. Uitgedrukt in
euro’s betekent dit een stijging van 18 000 tot 22 000 euro (afhankelijk van de beschouwde
situatie). Dit is echter ook af te leiden uit een extrapolatie van de voorgaande simulaties.
Indien de stooklijn zou behouden blijven, dan hoeft er niets aan de instellingen veranderd te
worden. De vrijgave van de 2de AKM kan nog steeds gebeuren op 23°C buitentemperatuur.
Immers de maximale koelvraag bedraagt bij buitentemperaturen lager dan 23°C 1552 kW.
Indien overgeschakeld wordt op drukregeling, dan zal het debiet logischerwijs toegenomen
zijn in vergelijking met de huidige last. Net als bij de energievraag kan hier min of meer met
een extrapolatie van de vorige simulaties gewerkt worden. Het debiet is gestegen met zo’n
35%.

6.3.2 Werking 2 absorptiekoelmachines
De verdeling van een last over een machine werkend in maximale COP (belasting 1068.8 kW)
en een machine die bijspringt, bracht niet het verwachte resultaat.
verwachten dat dit in bepaalde gevallen winstgevend is.

Men zou kunnen

Integendeel, in geen enkel

belastingsgeval bleek deze methode beter dan de gelijke verdeling. Deze vaststelling hoeft
echter niet gedramatiseerd te worden. Op jaarbasis gaat het om 4 000 kWh. De “grootste”
verliezen van deze methode treden op bij lasten net boven 1 600 kW. De 2de machine werkt
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dan op een belasting van 500-600 kW. Ondanks de vrij vlakke COP-curve, is de COP hier
toch al iets lager. Niettemin mag er besloten worden dat de verdeling van de last over de 2
AKM’s willekeurig kan gebeuren.

6.4

Geldigheid simulaties

Bij het gebruik van simulaties rijst steeds de vraag wat ze waard zijn en in hoeverre men op
de resultaten kan betrouwen.

Het is daarom belangrijk de neveneffecten van bepaalde

optimalisatiekeuzes in kaart te brengen.

Daarnaast is een validering van de bekomen

resultaten met werkelijke cijfers zeker nodig om de credibiliteit van de simulaties te
bevestigen. Dit is reeds gebeurd met de last (hoofdstuk 4), hier zullen de resultaten met
betrekking tot de energievraag gevalideerd worden aan de hand van het energierapport van het
jaar 2005 (appendix D). Daarnaast zullen de gevolgen/bedenkingen van/bij het verhogen van
de vertrektemperatuur en van/bij de koelwaterregeling besproken worden.

6.4.1 Vergelijking met energierapport 2005
Uit hoofdstuk 4 bleek dat de werkelijke last en de gereconstrueerde last (gereconstrueerd met
de gemeten gemiddelde dagtemperaturen en de gemeten buitentemperaturen) van de periode
15juli-31oktober 2005 minder dan 1.5% van elkaar afweken. Het is dus te verwachten dat dit
ook zo is met de energievraag. Uit de simulaties bleek dat de energievraag zo’n 3000MWh
bedroeg. In het energierapport van 2005 staat een totale energievraag met betrekking tot
koeling van 2 943MWh. De maanden september en oktober zijn echter niet meegerekend,
vermits het IVBO dan onderhoudswerken had gepland. Het valt te verwachten dat er in deze
maanden nog wel zo’n 1 000MWh (mei en juni waren goed voor 1 150MWh) zou
bijgekomen zijn. De gesimuleerde energievraag zou dus slechts 75% zijn van de werkelijke.
De oplossing van dit probleem ligt bij de standaard weerfile uit Trnsys. Deze gebruikt
gegevens uit een gemiddeld weerkundig jaar. 2005 was echter een extreem warm jaar, met
een “ware” gemiddelde jaartemperatuur van 11°C ten opzichte van 9.9°C in een gemiddelde
jaar. Dit blijkt ook wanneer de last tussen 15 juli en 31 oktober wordt gesimuleerd aan de
hand van de weerfile. De totale gesimuleerde koellast over die periode bedroeg ongeveer
1200MWh, zo’n 75% van de werkelijke totale last (waar het verschil in hoofdstuk 4 minder
dan 1.5% was). Dit betekent dat de bekomen resultaten zeker plausibel zijn.
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6.4.2 Verhogen vertrektemperatuur
Uit de simulaties bleek dat het verhogen van de vertrektemperatuur een belangrijke
energiewinst kan opleveren. De vraag is in hoeverre dit de prestatie van de luchtgroepen
schaadt. In eerste instantie maakt het weinig uit of het ijswater over de luchtgroepen een
regime 6-11 of 8-13 heeft.

De koeling zal correct gebeuren.

De uitgaande

ijswatertemperatuur bepaalt echter ook de temperatuur tot waar de lucht kan gekoeld worden.
Bij 11°C wordt de lucht dieper gekoeld dan bij 13°C. In “probleemlokalen” zal dus steeds
een uitgaande ijswatertemperatuur van 11°C vereist zijn. Dit betekent dat in het geval van 78°C vertrektemperatuur meer debiet over de luchtgroep moet gestuurd worden (en minder in
bypass) om hetzelfde vermogen op te nemen. Bij 7°C bedraagt het regime dan 7-11 en is het
debiet over de luchtgroep 25% bij benadering hoger, bij 8°C zelfs zo’n 67% hoger. Voor lage
koelvragen is dit geen probleem. In de veronderstelling dat alle lokalen dezelfde koeling
vragen en dus alle 3-wegkranen in dezelfde stand staan, zou men het volgende kunnen stellen:
stelt dat ze bij 6°C 60% openstaan, dan zal dat bij 7°C reeds 75% zijn en bij 8°C 100%. Dit
extreme geval bestaat echter niet. Er zijn steeds een aantal lokalen die meer koeling vragen
dan andere en daar zal men dus al veel vroeger in de problemen komen dan bij 60%
koelvraag. De operatiekwartieren zijn hiervoor de meest gevoelige lokalen. Ze liggen ver
verwijderd van de koelmachines en hebben ondergedimensioneerde luchtgroepen. Hierdoor
is het ijswater al wat opgewarmd wanneer het aankomt en zit de luchtgroep bovendien vrij
snel aan z’n maximum. Niettemin, slaagt men er toch in de temperatuur rond 21-22°C te
houden. De chirurgen wensen echter 17-18°C. Om dit probleem op te lossen, zijn er reeds
renovatiewerken gepland, om de bestaande luchtgroepen te vervangen door luchtgroepen met
dubbel zoveel koelvermogen.

Waar het met de huidige luchtgroepen misschien niet

opportuun is om de vertrektemperatuur op te drijven, kan het in de toekomst zeker nuttig zijn
om dit te overwegen.

6.4.3 Gebruik koelwaterregeling
De koelwaterregeling is de meest winstgevende oplossing. Het is dan ook belangrijk om na te
gaan wat de eventuele neveneffecten zijn. Naast het feit dat het niet volledig duidelijk is wat
de machine nu wel dan niet aankan met betrekking tot het risico op kristallatie, mag men
zeker niet vergeten dat men niet altijd over voldoende koud kanaalwater beschikt. Het kanaal
Brugge-Oostende kent niet veel stroming. Het is immers afhankelijk van de opening van de
sluizen. Hierdoor kan het gebeuren dat het water terplekke opwarmt tot 24°C en hoger (1
geval in de zomer 2005).

Het is duidelijk dat de uitgewerkte koelwaterregeling bij
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temperaturen tussen 20 en 24°C nog steeds kan gebruikt worden, zij het dat de winst een stuk
lager zal zijn. Er mag verwacht worden dat men in de tussenseizoenen zeker van een
optimale koelwaterregeling zal kunnen gebruik maken, vermits het kanaalwater dan zeker
koud genoeg is.

In het hoogseizoen zal men waarschijnlijk noodgedwongen

(kanaalwatertemperatuur is hoger dan 20°C) het huidige systeem opnieuw moeten gebruiken.
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Hoofdstuk 7
Conclusies
7.1

Prestatieonderzoek

Uit de metingen bleek dat de COP zo’n 20% lager lag dan wat kon verwacht worden. Bij een
theoretische analyse bleek dat de ijswater- en heetwatertemperatuur hier de oorzaak van
waren.

De invloed van deze temperaturen bleek niet direct terug te vinden in de

meetgegevens.

Vooreerst is het duidelijk dat een nauwkeurige COP-analyse maar kan

gebeuren indien de machine in regime werkt. Gezien de continu veranderende belasting en
temperaturen is deze analyse moeilijk kunnen gebeuren. Om deze regimewerking na te
bootsen, voldeden slechts een 300-tal metingen. Het is dus absoluut noodzakelijk om over
meer meetresultaten te beschikken. Bovendien treden er onverklaarbare verschillen op tussen
de maanden juli en augustus. Dit maakt een analyse van de gegevens nog moeilijker.

7.2

Simulaties

Uit de simulaties bleek dat een 4-tal verbeteringen mogelijk waren:
•

Koelwaterregeling

•

Verhogen vertrektemperatuur van het ijswater naar het ziekenhuis

•

Verlagen secundair debiet

•

Secundair debiet als functie van de koelvraag(=druksturing, extremum van het vorige)

Alle omstandigheden in acht genomen, kan men besluiten dat men voorlopig voor een
tussenoplossing kan kiezen. De koelwaterregeling staat buiten kijf, net als het verlagen van
het secundaire ijswaterdebiet. Over het verhogen van de vertrektemperatuur kan nog twijfel
bestaan.

Men kan deze keuze laten afhangen van de vraag in de zogenaamde

“probleemlokalen”. Men vertrekt met een zo hoog mogelijke temperatuur en indien er een
melding komt uit 1 van deze lokalen dan laat men de vertrektemperatuur stelselmatig zakken.
Het zou dus moeten mogelijk zijn om in het tussenseizoen lange tijd op 7°C
vertrektemperatuur te werken.

Eens de operatiekwartieren gerenoveerd zijn, zullen de

mogelijkheden met betrekking tot de vertrektemperatuur toenemen. De plannen om over te
schakelen op druksturing van de ijswaterpompen bestaan reeds. Hiervoor moet echter ook
een groot deel van de luchtgroepen een 2-wegklep krijgen. Deze optie blijft dus nog even in
de koelkast.
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Bijlage A

Technische gegevens installaties
A.1 Absorptiekoelmachines
Model

YIA-HW

6C4

Koelcapaciteit

kW

1600

Watertraject

°C

11/6

Waterdebiet

m³/h

275.5

Drukval

kPa

108

Vervuilingsfactor

m²K/kW

0.044

Aantal waterpasseringen

2

pijpmateriaal

Cu

Aansluitingen

DN

200

Condensorbelasting

kW

3851

Watertraject

°C

27/33.89

Waterdebiet

m³/h

488

Drukval

kPa

62

Vervuilingsfactor

m²K/kW

0.044

Aantal waterpasseringen

N

1/1

Absorber/condensor

Pijpmateriaal
Aansluitingen (abs/cond)

Cu/Ni(90/10)
DN

250

Opgenomen vermogen

kW

8.2

Nominale stroom

A

26.7

Aansluitspanning

V-Ph-Hz

380-3-50+nul+aarding

Electrische gegevens

9

De machines werken met koelwater op 24°C
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Generator

Generatorbelasting

kW

2341

Traject heet water

°C

105/94.9

Debiet heet water

l/s

55.5

Drukval heet water

kPa

43

Vervuilingsfactor

M²K/kW

0.044

Aantal waterpasseringen

N

1

Pijpmateriaal
Aansluitingen

Cu/Ni(90/10)
DN

150

Lengte

Mm

7530

Breedte

Mm

1770

Hoogte

Mm

3020

Gewicht in bedrijf

Kg

14760

Noodgewicht

Kg

23110

Afmetingen en gewichten

A.2 Secundaire ijswaterpompen
A.2.1 Technische beschrijving
Verpompte vloeistof

water

Temperatuur

20

°C

Soortelijk gewicht

1000

kg/m³

Debiet

413

m³/h

Opvoerhoogte

28.5

mwk=279kPa

Snelheid

1450

tpm

Opgenomen vermogen

39

kW

NPSHr

3.4

mwk

A.2.2 Motor
Motor

Elektrische asynchrone motor

Vermogen

45

kW

Snelheid

1450

tpm

spanning

380

V∆
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A.2.3 Karakteristieken

Figuur A-1: Pompkarakteristieken

•

Curve 1: pompkarakteristiek bij 33Hz

•

Curve 2: pompkarakteristiek bij 40Hz

•

Curve 3: weerstandsparabool

•

Curve 4: opgenomen vermogen bij 40Hz

•

Curve 5: opgenomen vermogen bij 33Hz
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Figuur A-2: Pomprendement bij 40Hz
rendem ent bij 33Hz
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Figuur A-3: Pomprendement bij 33 Hz
Opgenom en verm ogen bij 40Hz
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Figuur A-4: Opgenomen vermogen bij 40Hz
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Figuur A-5: Opgenomen vermogen bij 33 Hz
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Bijlage B

Ultrasone debietmeter
B.1 Diktemeter
De diktemeter wordt gebruikt om de dikte van buizen te meten. Deze meting is nodig om de
debietmeter in te stellen. De diktemeter bestaat uit 1 transducer die dienst doet als zender en
ontvanger van een geluidpuls. De transducer wordt aan de buitenkant op de buis geplaatst.
Het materiaal van de buis heeft een andere akoestische impedantie dan gassen en vloeistoffen.
Hierdoor wordt de geluidpuls weerkaatst op het de binnenkant van de buis. Tevens is de
geluidsnelheid in het testmateriaal gekend waardoor de dikte simpel met de volgende formule
kan uitgerekend worden:
Dikte = Geluidsnelheid *

Tijd
2

Figuur B-1: Diktemeter
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Range

1.3 tot 76.2 mm

Materialen

De meeste standaard metalen en plastieken

Nauwkeurigheid

Typisch 1% of ±0.05 mm

Display resolutie

0.01 mm

Blootstelling aan hoge temperaturen

Continu tot 37°C
Onderbroken tot 260°C (10 s afwisselen met
2 minuten luchtkoeling

B.2 Ultrasone debietmeter
De debietmeter maakt gebruik van 2 transducers die aan dezelfde zijde van de buis worden
geplaatst. Beide werken als zender en ontvanger van een ultrasoon signaal. Het signaal dat
stroomopwaarts beweegt, gaat iets trager dan het signaal dat stroomafwaarts beweegt. Uit het
verschil van beide signalen kan dan de stromingsnelheid en bijgevolg het debiet uitgerekend
worden.
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Figuur B-2: Transducers, bevestigingsregel en computer

Algemeen

nauwkeurigheid

Snelheid>0.3m/s

Typisch 2%

Snelheid<0.3m/s

Typisch ±0.01m/s

Bereik

0.03 tot 12.2m/s

Repeatability

±0.2% tot 0.5%

Transducer

Materialen

Staal, ijzer, koper, aluminium, brons, CuNi, glas,
plastiek,…

Buitendiameter buizen

25mm tot 5m
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Bijlage C

Overzicht luchtgroepen
C.1 Luchtgroepen
vermogen
ijswater 7/12°C
Blok

Locatie

Luchtdebiet

Koelbatterij

of 6/11°C

m³/h

kW

m³/h

Subtotaal m³/h

a

VE60-65

4550

33

5675

a

VE60-65

4550

33

5675

a

VE130-135

4550

33

5675

a

VE60-65

4550

33

5675

a

VE015

94

16165

a

VE070

64

11006

a

VE075

64

11006

20.25

3482

6.75

1161

Ventilo's
a

VE100

2.25kWx9stuks
Ventilo's

a

VE20

2.25kWx3stuks

a

VE120-125

4550

28

4815

bc

VE40

3300

24

4127

bc

VE40

3300

24

4127

bc

VE40

3800

28

4815

bc

VE40

4060

30

5159

bc

VE140

7920

58

9974

bc

VE140

7065

52

8942

bc

VE145

8065

59

10146

bc

VE145

6400

47

8083

bc

VE45

4060

30

5159

bc

VE45

3800

28

4815

bc

VE45

3300

24

4127

bc

VE45

3300

24

4127

ehbo spoed

4200

28.5

4901

ehbo spoed

13100

80

13758

ehbo spoed

9900

116

19948

71

70335

37145

36457

38607

vermogen
ijswater 7/12°C
Blok

Locatie

Luchtdebiet

Koelbatterij

of 6/11°C

m³/h

kW

m³/h

Subtotaal m³/h

f

O/S 1 niv. -1

5650

38.3

6586

f

O/S 1 niv. -1

2950

20

3439

f

O/S 1 niv. -1

3250

24

4127

f

O/S 1 niv. -1

6550

48

8255

f

O/S 1 niv. -1

7400

54

9286

f

O/S 1 niv. -1

7700

54.9

9441

m

O/S 2 niv. -1

9800

71.8

12347

fh

OP1

2200

16

2752

fh

OP2

2200

16

2752

fh

OP3

2200

16

2752

fh

OP4

2200

16

2752

fh

OP5

2200

16

2752

fh

OP6

2200

16

2752

fh

gips

1400

10

1720

fh

voorzorg

4950

36

6191

fh

nazorg

4900

36

6191

fh

labo

10420

76

13070

fh

verloskwartier

6300

46

7911

fh

voorzorg

4700

34

5847

fh

nazorg

4350

32

5503

fh

recovery

4400

35

6019

fh

OP5bis

2200

16

2752

hm

niveau4

2410

29

4987

fh

FH3

luchtgroep

47

8083

hm

niveau4

ventilo's

53

9114

kl

OP7

2200

16

2752

kl

OP8

2200

16

2752

kl

OP9

2200

16

2752

ml

niveau4

2980

36

6191

ml

niveau4

ventilo's

60

10318

87

14961

40

6879

35

6019

O/S 3 niv.2
kl

NOK
O/S 3 niv.2

kl

NOK

kl

recovery

4090

72

41135

106242

vermogen
ijswater 7/12°C
Blok

Locatie

Luchtdebiet

Koelbatterij

of 6/11°C

m³/h

kW

m³/h

Subtotaal m³/h

kl

OP10

2200

16

2752

kl

OP11

2200

16

2752

kl

OP12

2200

16

2752

kl

OP13

3700

27

4643

kl

cardiologie

7405

54

9286

kl

vroeggeborenen

2000

15

2580

kl

vroeggeborenen

8230

60

10318

th

O/S 2 niv. -1

2200

16.1

2769

th

O/S 2 niv. -1

5750

42

7223

th

O/S 2 niv. -1

4900

36

6191

kl

O/S 2 niv. -1

1700

22

3783

kl

O/S 2 niv. -1

2400

30

5159

8942

kl

O/S 7 niv. -1

2300

28

4815

4815

th

O/S 2 niv. -1

11600

110

18917

th

O/S 2 niv. -1

ventilo's

24

4127

ehbo nieuwe spoed

6600

82

14101

ehbo epsi

4100

51

8770

warmtewisselaar

400

68788

91660

562270

562270

ehbo Rx
ehbo catlab

87704

16182

23044

promemo
294005

3269.6
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C.2 Grondplan

Figuur C-1: Grondplan AZ Sint-Jan
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Bijlage D

Energie jaarrapport 2005
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Bijlage E

Theoretische COP-curve
In de technische fiche van York is volgende figuur opgegeven:

Figuur E-1: Warmtevraag bij deellast

De curve bij 75°F (24°C) wordt via een 10-tal punten in excel ingebracht. Met een trendlijn
(2de graadspolynoom) wordt een vergelijking bekomen die PDEI geeft in functie van PDL:
PDEI = 0.0016 * PDL2 + 0.6852 * PDL + 7.1405 (1)
Met een design energy input van 2341 kW en een design load van 1600 kW, krijgt men de
vergelijking voor de COP:

COP =

1600 * PDL
,waarbij PDEI vervangen wordt door (1)
2341 * PDEI
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Figuur E-2: COP en warmtevraag bij deellast
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FDEI ifv FDL
voorgeschreven
Polynoom (FDEI ifv FDL)
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