
VOORLICHTING

Een ventilator met een grote diameter die op
een laag toerental laten draaien geeft het hoog-
ste rendement. Zie in tabel I de kolom effi-
ciëntie. Groot nevenvoordeel is de afname van

de geluidsproductie. Zie in tabel I de kolom
geluid. Bij 81 dB is een normaal gesprek moge-
lijk op enige afstand van de ventilator, bij 87 dB
is stemverheffing nodig om verstaanbaar te
zijn. In tabel I is ook te zien, dat een ventilator
bij een lager toerental minder druk kan leveren.
In een systeemwand met kisten bollen ervoor
moet een bepaalde weerstand overwonnen
worden om de lucht door het hele systeem te
persen. De weerstand die overwonnen moet
worden wordt gemeten in verschil in luchtdruk
en uitgedrukt in Pascal (Pa).100 Pa = 1millibar.
Om de lucht door de bollen te krijgen is een
bepaalde overdruk nodig. Die overdruk neemt
toe naarmate er meer lucht door een kist heen

Bollenkwekers ontdekken de VOl
In nieuwe installaties wordt sinds kort veel gebruik gemaakt van

gelijkstroomventilatoren. Steeds meer fabrikanten van ventila-

toren leveren gelijkstroomventilatoren. Naast Ziehl-Abegg en

EBM-Papst hebben onder andere Klima en Tolsma ook gelijk-

stroomventilatoren ontworpen.

Tekst: RikVasen DLVPlant marktgroep Bloem-
bollen -r.vasen@dlvplant.nl

t Gelijkstroommotor' is een minder
gelukkig gekozen benaming, er is
helemaal geen sprake van gelijk-

stroom, noch in de voeding, noch in de aanstu-
ring van de motorwikkelingen. De technische
benaming is EC-motor of geregelde synchroon-
motor, waarbij EC staat voor Elektronische
Commutatie.

WAAROM GELIJKSTROOMVEN-
TILATOREN'?

Gelijkstroommotoren met grotere vermogen
tussen de 2 en 4 kW zijn enkele jaren geleden
ontwikkeld. Met deze techniek wordt een gro-
ter deel van de elektrische energie omgezet in
bewegingsenergie. Interessant voor (energie-
besparende) ventilatoren. Alle elektronica zit
in de motor, ook de toerenregeling. Hierdoor
is de installatie van een frequentieregelaar niet
nodig en is de gelijkstroomventilator goedko-
per te installeren dan een wisselstroomventi-
lator met een aparte frequentieregelaar buiten
de cel. Maar houdt rekening met die elektroni-
ca in de cel. Elektronica is gevoelig voor water,
oververhitting en chemische stoffen. Een gelijk-
stroomventilator is uitgerust met een toerenre-
geling. Wanneer toerenregeling niet nodig is,
dan is de gebruikelijke wisselstroomventilator
zonder frequentieregelaar wel goedkoper om
te laten installeren. Naast de lagere kosten bij
de installatie en het hogere rendement is er
nog het fiscale voordeel in de vorm van de EIA
(energie investeringsaftrek). Deze extra fiscale
aftrek geldt in ieder geval voor 2012. Of dit fis-
cale voordeel nog langer gaat lopen is aan het
eind van dit jaar pas bekend.

TOERENREGELING LEVERT DE
MEESTE BESPARING

Wanneer het toerental van bijvoorbeeld een
systeemventilator verlaagd wordt, zal het ren-
dement toenemen. Per watt opgenomen ver-
mogen worden er meer m- lucht verplaatst. De
fabrikant van de ventilator kent het rendement
van zijn ventilator bij verschillende toerental-
len. Zie voor een voorbeeld grafiek 1.

24· BLOEMBOLLENVISIE·7 september 2012

EffICiëntievan de EBMW3G91G<:D2~ in een praktij<siuatie (bi een tegendruk wn 160 Pa bijhet
""",mum toerental)
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Grafiek 1:Bijeen lager toerental neemt het rendement van de ventilator toe. Bijde maximale
luchtverplaatsing is het rendement ruim 8 m3 lucht per wattuur, na het terugtoeren tot 70% van
de maximale luchtvcrplaatsinq is het rendement twee keer zo hoog opgelopen LOL 16 rn3 lucht
per wattuur.

Invloed luchthoeveelheid op tegendruk
lexldusief tegendruk-systeeml

• , , • , • , . tulp Z 3/5, 50 cm gevuld
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Grafiek 2: Relatie tussen luchtdruk die een ventilator moet leveren en de hoeveelheid lucht die
door een rn3 bollen heen geperst wordt. De ononderbroken lijn geeft de luchtdruk weer voor
volle kisten tulpenplantgoed zift 3/5, de Stippellijn voor % gevulde kisten. 500 m3/h lucht per m3

bollen is het advies voor bewaren, 1000 m3/h voor drogen van niet gespoelde bollen en 2000
m3/h voor het drogen van gespoelde bollen.



I
rdelen gelijkstroomventilatoren

opgenomen luchtverplaatsing einde werkgebied
toerental vermogen bij 150 Pa tegendruk bij tegendruk efficiëntie geluid
rpm watt m3/uur Pa m3/watt uur dB(A)

965 1650 21560 150 13,1 81
1100 2340 26890 200 11,5 83
1220 3080 31280 >300 10,2 84
1270 3570 32700 >300 9,2 87

Tabel 1: Een ventilator verplaatst meer lucht per Wattuur, wanneer een lager toerental gekozen
wordt. Maar de maximaal te leveren druk neemt ook af bij een lager toerental. Gegevens zijn van
de Klima EC 900.

Luchtopbrengst tegendruk geluid
m3fuur Pa dB(A)

27912 90 74
24903 78 72
19270 41 65
12822 17 54

6139 2 40

Tabel 2: Weerstand in een lege systeemwand
(van 4 kisten hoog en 2 kisten breed). Breedte 2
x 120 cm. Tweelaagsbeluchting, dus 4 openin-
gen. Het geluid is gemeten op de werkvloer. De
ventilator is een EBM-Papst W3 G91O-Cl 02-04.

moet Dit is in grafiek 2 in beeld gebracht voor
een kleine maat tulpenplantgoed. Bij grotere
bollen ondervindt de lucht minder weerstand.

Bij de bewaring van plantgoed wordt uitgegaan
van maximaal 500 m3/h lucht per m" bollen. In
grafiek 2 is af te lezen, dat bij de bewaring van
fijnste plantgoed de weerstand in tot de rand
gevulde kisten oploopt tot ongeveer 80 PaoVoor
dikkere bollen licht de weerstand lager. Bij het
drogen liggen de maten bollen door elkaar, dan
is de weerstand lager dan de grafiek voor zift
3/5 aangeeft Maar vaak zit er nog grond in de
kist, zodat de weerstand toch hoog is. Naast de
weerstand die de lucht in de kisten bollen tegen-
komt, ondervindt de lucht ook nog weerstand
in het systeem zelf. Er worden grote hoeveel-
heden lucht door nauwe openingen geperst en
dat geeft weerstand. In tabel 2 is dat weergege-
ven voor een lege wand voor tweelaags beluch-
tingvan twee rijen breed en vier hoog. De lucht
wordt hier dus door 4 openingen geperst

Wanneer deze wand 6 kisten diep is gestapeld,
dan staan er 48 volle kisten voor. Er zou dan 43

m" bollen voor kunnen staan bij kistmaat 1x
1,20. Om de bollen te bewaren moet er dan
21.500 m3/h lucht door de ventilator verplaatst
worden. In de tabel is te zien dat de weerstand
in het systeem zelf dan circa 50 Pa is. Aange-
nomen dat er ook een aantal kisten zift 3/5
voor de wand staan die geheel gevuld zijn, zou
de ventilator de volgende weerstanden moe-
ten overwinnen om 500 m-/h lucht per m" bol-
len door de kisten te krijgen: 80 Pa weerstand
door de bollen en 50 Pa in het systeem zelf. Is
in totaal 130 Pa overdruk.

Alle ventilatoren van tabel 3 zouden geschikt
zijn voor deze situatie. Ze zouden in meer of
mindere mate teruggeregeld kunnen wor-
den in toerental en daarmee meer of minder
energie kunnen besparen. Bij het drogen van
bloembollen gaat er meer lucht door de bol-
len, maar de weerstand hoeft niet hoger te zijn
dan tijdens de bewaring. Wanneer er tulpen in
netten gerooid zijn en de kisten staan op slof-
fen, dan hoeft de ventilator meestal niet meer
dan 100 Pa druk op te bouwen. Anders wordt
het wanneer er voor een systeemwand voor
tweelaags beluchting 4 kisten hoog gedroogd
gaat worden. Wanneer er voor de wand uit eer-
der genoemd voorbeeld (4 hoog en 2 breed)
gedroogd moet worden, dan komen er 4 kis-
ten voor elkaar te staan. In totaal dus 32 volle
kisten, 28,8 m" bollen. De ventilator heeft vol-
doende capaciteit voor het drogen van deze
hoeveelheid bollen, maar in tabel 2 is te zien,
dat de weerstand in het systeem bij 28000 m3/

h oploopt tot 90 Pao De weerstand in de kis-
ten met gerooide tulpenbollen is meestal niet
hoger dan 80 PaoDe weerstand in het systeem
zelfloopt dus flink op tot 170 PaoIn de situa-
tie dat er fijne bolgewassen gedroogd moeten
worden, als Muscari, Galanthus of Chiono-

doxa, zal de weerstand in de bollen toenemen,
vooral ook omdat er wat grond meegerooid is.
Wanneer er veel weerstand in het droogsy-
steem zit en/ of wanneer er fijn goed gedroogd
moet worden, dan zal het droogsysteem uit-
gerust moeten worden met ventilatoren die
veel overdruk kunnen leveren. Deze ventila-
toren hebben krachtiger motoren en het toe-
rentalligt hoger. Nadeel is het hogere stroom-
verbruik en het hogere geluidsniveau. In tabel
3 staat een overzicht van ventilatoren met elk
het eigen maximale toerental.

In de tabellen I en 3 staan de eigenschappen
van een aantal veel gebruikte gelijkstroomven-
tilatoren. Een aantal zaken vallen op:
1. Naarmate er een hogere luchtdruk nodig

is om de gewenste hoeveelheid lucht door
de kisten te krijgen kost dit meer elektrische
energie.

2. Bij hoge toerentallen kan een hogere tegen-
druk overwonnen worden, maar dit kost
extra elektrische energie. Voor de niet al te
fijne producten is het zuiniger om een ven-
tilator te kiezen met een lager toerental of
om het toerental altijd lager in te stellen.
Houdt er bij het ontwerp van de wand dan
rekening mee, dat de gewenste circulatie
gehaald wordt bij een toerental waarbij de
ventilator nog voldoende druk levert, onge-
veer 1000 rpm voor een ventilator van 90
cm doorsnede.

3. De ventilator met het laagste toerental zou
het meest efficiënt moeten zijn. Een lager
toerental betekent immers een hogere effi-
ciëntie (zie tabel 1). In de tabel 3 blijkt dat
niet duidelijk, maar hier zijn ventilatoren
van verschillende fabrikanten vergeleken en
niet van dezelfde fabrikant De rond het jaar
2011 ontwikkelde ventilatorbladen van Kli-
ma, Tolsma en Ziehl-Abegg blijken efficiën-
ter dan de jaren eerder ontwikkelde bladen.
Vergelijk de efficiëntie van de EBM bij 980
toeren in tabel 3 met de Klima bij 965 toe-
ren in tabel 1. Rond de 970 toeren haalt de
Klima 13,1 m" per Watt uurterwijl de EBM
er 9,2 m" uithaalt

4. De geluidsproductie neemt toe met het
toerental en met de tegendruk. De meest
gebruikte wisselstroomventilatoren draai-
en 1400 rpm. Deze typen gelijkstroomven-
tilatoren draaien allen rustiger.

tegendruk 150 Pa tegendruk 200 Pa
gelijkstroomventilator toerental luchtverplaatsing geluid efficiëntie luchtverplaatsing geluid efficiëntie luchtverplaatsing geluid efficiëntie
ltvoe rprn m3/uur dB(A) m3/watt m3/uur dB(A) m3/watt m3/uur dB(A) m3/watt
Klima LD-D-AD-900.8.35 1270 32700 85 9,2 31000 85 8,2 28000 87 7,2
Tolsrna TTR9.40 1340 29500 90 9,8 28000 92 8,6 25600 95 7,4
Ziehl-Abegg FN091-ZIQGLA5P 1100 28000 79 10,5 25500 80 9,3 22800 81 7,8
EBM-Paost W3G91 0-C1 02-04 980 23800 79 9,2 19600 83 7,1 8100 83 2,6

Tabel 3: Eigenschappen van een aantal gelijkstroomventilatoren die in de bollenteelt gangbaar zijn.
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