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Studie naar de toepasbaarheid

Bureaugebonden
verdringingsven tilatie
Dit artikel gee.ft een samenvatting van een experimentele en numerieke studie naar een ventilatieconcept dat verdringingsventilatie
en werkplekklimatisering combineert, het zogenoemde bureaugebonden verdringingsventilatie concept, kortweg BCV (Desk
Displacement Ventilation- ofDDV--concept in het Engels). In
deze studie wordt met behulp van stationaire en tijdsafhankelijke
resultaten de toepasbaarheid van het BCV-concept voor standaard
kantoorconfiguraties besproken. Bij de evaluatie van het concept
is onder andere gekeken naar het microlmacroklimaat en het
thermisch comfort. De resultaten laten zien dat de scheiding tussen
het micro- en macroklimaat niet scherp is, terwijl dit juist een
belangrijke karakteristiek van werkplekklimatisering is. Verder
beperken de thermische comfortcondities nabij het bureau het
koelvermogen van dit systeem. Tenslotte voldoen de tijdsajhankelijke karakteristieken van het concept niet aan de hier geponeerde
eisen voor werkplekklimatiseringssystemen. De eindconclusie luidt
derhalve dat er niet zondermeer een specifiek voordeel is te behalen door dicht bij een verdringingsventilatie-unit te gaan zitten.

-door M. G.L. C. Loomans*
anneer meer clan een persoon zich in een ruimre
bevindt, clan kunnen venrilatieprincipes voor de gehele ruimte,
zoals m eng- en verdringingsvenrilarie,
er niet voor zorgen dar de rhermische
condiries in een klein volume rondom
een gebruiker van die ruimte (her microklimaat) alrijd voldoen aan diens
eisen. Daarnaasr, houden cenrraal geregelde aircondirioningssysremen geen
rekening mer de significance verschillen
in eisen over her rhermisch comfort
zoals die besraan russen verschillende
personen. Dir gebrek aan mogelijkheden voor de gebruiker om individueel
invloed uir re oefenen op her binnenklimaar heefr belangrijk bijgedragen
aan her grore aanral gebouwgerelareer-
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de klachren. Deze klachren, in combinatie m et de grotere waarde die aan de
energerische aspecren van her conditioneren van de binnenruimte wordr
gehechr, hebben er roe geleid dar er
nog steeds naar berere alrernatieven
wordr gezochr om her binnenklimaat
voor de individuele gebruiker re optimaliseren. Deze alternarieven focussen
enerzijds op een meer natuurlijke wijze
van klimariseren, waarbij individuele
conrrole op her klimaar we! wordt meegenomen [11], of anderzijds, wanneer
mechan ische venrilarie noodzakelijk is,
op sysremen die slechrs de bedoeling
hebben om de rhermische condiries in
de direcre omgeving van de gebruiker
van zo een sysreem re be'invloeden, zogenoemde werkplekklimariseringssysreENERGIEBESPARING
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men [2] . Deze laarsrgenoemde sysremen
creeren een microklimaar binnen een
macroklimaar door de gecondirioneerde toevoerluchr nabij de werkplek re
introduceren, dus dichrbij de gebruiker.
Door de lokale zones die op die manier
onrsraan kunnen de eisen over her rhermisch comfort in her macroklimaar
enigszins worden afgezwakr, zodar bijvoorbeeld de energie-efficienrie kan
worden verbererd [3]. Her belangrijkste voordeel van werkplekklimariseringssysremen is vooralsnog echrer de
mogelijkheid tot een individuele conrrole van de rhermische condiries in de
microzone, waardoor de revredenheid
van de gebruiker kan worden vergroot.
Werkplekklimariseringssysremen voor
kanrooromgevi ngen zijn al in de jaren
70 onnvikkeld om de rhermische condiries nabij de gebruiker re corrigeren.
Verschillende meubilair- en vloergebonden roevoersysremen voor kantoor- en
vergaderruimren zijn bijvoorbeeld beschreven in [13]. Een wijdverspreide
inrroducrie van dir soort sysremen werd
echrer belemmerd door de invesrerings-

• TNO Bouw, Divisie Gebouw en lnstollotie, Delft
Het in dit artikel beschreven onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een promotiewerk aan
de Techni sche Universiteit Eindhoven, onder de
supervisie van prof. P.G.S. Rutten.

kosren en de prakrische beperkingen
van de rechnische implemenrarie.
Heden ten dage vormen deze oorspronkelijke onrwerpen van individueel regelbare roevoersysremen echrer
nog steeds de basis voor nieuwe ontwikkelingen op dir gebied. Een overzichr van de huidige beschikbare sysremen kan bijvoorbeeld worden gevonden in [3]. Figuur 1 maakr duidelijk
dar inmiddels nagenoeg alle posiries
rond de gebruiker gebruikr kunnen
warden om een microklimaar re creeren. Normaal gesproken imroduceren
dir soon sysremen de luchr via relarief
kle ine roevoeropeningen, mer een
relarief hoge snelheid en rurbulenrie.
. .
mrensttelt.
In regensrelling rot de karakrerisrieken
Yan de hierboven genoemde werkplekkl imariseringssysremen, wordr hier her
BCV-concept ge"mrroduceerd (figuur 2) .
De bedoeling van dir concept is om
een microklimaar re creeren door de
roevoerluchr onder her bureau, dichr
bij de gebruiker, roe re voeren. Hierbij
warden de regels van her verdringings,·enrilarieprincipe roegepasr: roevoer
,·an de lucht over een relarief groat
oppervlak mer een relarieflage snelheid
0, 1...0,3 mis). In dir concept wordt
een verdringingsvenrilarie-unir onder
her bureaublad geplaarsr, regen de
achrerzijde van her bureau. In deze
unit kan een venrilaror warden ge"inregreerd om gecondirioneerde luchr uir
een vloerplenum re halen. Her roeren~al van de ventilator bepaalr clan her
:oevoerdebier. De temperaruur kan
\·orden geconrroleerd via een elekrrische naverwarming of door recircularie
:-aer behulp van een mengvenriel. Daar:1.aas r besraan er nog andere mogelijk::.eden om de luchr re disrribueren en
:oe re voeren, waarbij eveneens con::ole op her debier en de remperaruur
::1ogelijk is, bijvoorbeeld een rweeka:1.alensysreem (16] .
~er BCV-co ncept probeerr de posi:_::'.\·e eigenschappen van verdringingst:nilarie, bijvoorbeeld de hogere ven :...arie-effectivireit in vergelijking rot
:::;engvenrilarie, met die van werkplek-:...~marisering, bijvoorbeeld de controle
~? de rhermische comforrcondiries,
-=combineren . Dir concept is al eens
_:cesvo l roegepast. Dir berrof een
.:.calers room in Sydney, Australie.
-:et BCV-concept werd voor her eersr
- .:gepasr door P.C.S . Rutten roen hij
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Over:zicht van de toegepaste locaties voor op werkplekklimatisering gebaseerde
toevoersystemen
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werkzaam was bij Lincolne Scott Ausual ia Pry Ltd), waarbij sprake was van
een grote koellasr. D e prestaties van
her BGV-concept voor normale kantoorconfiguraties zijn ech te r nog niet
duidelijk. Wanneer de toevoertemperatuur lager is dan de gem iddelde
ruimtetemperatuur, wordt relatief
koele lucht direct nabij een kritische
positie van her lichaam ingebracht, dus
bij de enkels. Hoewel her rhermische
comfort onder direcre conrrole van de
gebruiker sraar, is niet duidelijk:
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Een luchtbehandelingssysceem werd
gebruikt om geconditioneerde luch t
aan een op overdruk staand vloerplenum toe re voeren.
In figuur 3 is een schemarische weergave van de modelkancoorruim te
gegeven. De afmetingen en her toegepaste coordinarenstelsel zijn in de
figuur opgenomen. De belangrijkste
elem enren in de ruimte zij n ook afgebeeld. De toevoer, een scandaard verdringingsvenrilatieroosrer, is gepositioneerd onder de tafel en de afvoer be-
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De gemodelleerde k ontoorruimte
-FIGUUR
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- of daadwerkelijk een micro-/macroklimaar wordr gecreeerd;
- war de prestaties zijn van het BGVconcepr in rermen van koelvermogen
en veronrreinigingsafvoereffecrivireir,
bij een breed gebied van instelpunren zoals opgegeven door de gebruiker;
- wat de m acroklimaatcondities zijn
(gegeven een microklimaat) en onder
welke omstandigheden additionele
koeling en verse luchr noodzakelijk
ZIJ n,

O N DERZOCHTE CONFIGURATIE

Experimentele opstelling
De experimenten in dir onderzoek zijn
uicgevoerd in een op ware grootte ontworpen klimaarkameropsrelling. D e
modelkanroorruimte, LxBxH = 5,16 x
3,6 x 2,7 m 3 (0 ,2 m plenumhoogre
meegerekend), was opgebouwd in de
(grotere) klimaarkamer van de capacireitsgroep FAGO (5,16 x 9,7 x 2,7 m 3)
op de Techn ische Universiteit Eindhoven. Alie wanden van deze klimaatkamer kunnen op een vooraf ingestelde tempera tuur worden geregeld met
behulp van de klimaackamerregeling.
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vindr zich in de zuidoost hoek van de
ruimte, nabij her plafo nd. In deze
experimenrele opstelling was her nier
mogelijk om de toevoerparameters
nabij her rooster/ bureau in re stellen
of re corrigeren. De configurarie staat
dir in principe echter wel toe. De temperatuurregeling was opgenom en in
de klimaatkamerregeling. Her toevoerdeb iet werd handmatig vasrgesreld.
Er zijn verschillende warmcebronnen in
de ruimce geplaatsr. De koellast hiervan is gemeten met behulp van een
wattmeter. Omdat de persoon die aan
her burea u zit een essenrieel onderdeel
vormt van her BGV-concept, is er een
vereenvoudigde versie van een rhermische m annequin ontworpen en gebouwd. D eze cherm ische mannequin
represenreert her menselijk lichaam,
zowel wat betreft de geomecri e als de
warmteverdeling over her lichaam. In
de rhermische m ann equin zijn gloeilampj es en ventilatoren gebruikt als
warmtebronnen. D e warmceverdeling
over de mannequin is geverifieerd door
een vergelijking van de oppervlakretemperatuur van de rhermische mannequin met die van een echt persoon, mer
behulp van infraroodthermografie.
ENERGIEBESPARING

Omnidirectionele lage-snelheidshetebolanemomerers en thermokoppels
zijn gebruikt om respecrievelijk de
luchtsnelheid en de luchttemperatuur
te meren. De wandtemperaturen zij n
met behulp van weerstandstbermomerers (PT-100) gemeten. Een volledige
besch rijving van de experimentele opstelling is gegeven in [14] .

Numerieke techniek
Om het luchtsrromingpatroon in de
BGV-configurarie te simuleren is gebruik gemaakr van Computational
Fluid Dynamics (CFD) . De gesimuleerde configuratie komt overeen met de
in figuur 3 afgebeelde experimenrele
configuratie. Hierbij is gebruik gemaakt
van een ongelijkmacig rechthoekig grid.
De numerieke resultaten die hier zijn
beschreven, zijn verkregen met een
lage-Reynoldsgeral RNG-k-£ turbulenriemodel (9], waarbij de grenslaag
nabij de wand is berekend mer behulp
van sta ndaard wandfuncries. De gemiddelde warm reoverdrachtscoefficien t
(a) was bierbij in de defin itie van de
constante temperatuur randconditie
opgenomen om de warmtestroo m aan
de wand te berekenen. Gem iddeld
over alle onderzochte situaties zijn de
volgende waarden gebruikr: vloer,
a gem= 6 W/(m 2K); plafond, a gem =
5 W/(m 2 K); wand, a gem = 2 W/(m 2K).
Deze coefficiencen zijn afgeleid ui t uirgebreide stationaire klimaatkamerexperimenren voor dezelfde configuratie
[ 14]. Hee gebruik van de standaard
wandfuncties om de warm restroom
aan de wand te berekenen leidde tot
een onderscbatting van de werkelijke
waarde met, gemiddeld, een factor
twee. De warmtebronnen in de ru im re
zijn gemodelleerd mer een constance
warmtestroomrandcondirie. De mer
behulp van her CFO-model berekende
res ulraten laren een goede overeenkomst
zien mer de gemeten temperatuurverdeling en de gemiddelde rurbulenrieimensiteit in de ruimre [14].

STATIO NAIR GEDRAG

Stromingspatroon
Hee stacionaire stro mingspatroon zoals
dat met her BGV-concep t wordt gecreeerd is zowel experimenreel als numeriek voor een zestal versch illende
debieten (qv = 0,010 tot 0,047 m 1/s)
en een tweecal koellasrvariamen (Q=
125 en 500 W) onderzochr. In de eersre koellasrvarianc vormde de thermi-

,che mannequin de enige warmtebron.
In de cweede va riant waren alle aanwezige warmtebronnen geactiveerd. In
'1ec onderzoek is de aandacht onder
.mdere gericht geweest op sicuaties
waa rbij een verdringingsvencilatiestro~i ngspatroon werd gecreeerd 8 d,gem 8_ ,·.oec.g, m = 1 rot 3K). Figuur 4 roonc
een typisch voorbeeld van de temperaillurs- en snelheidsverdeling in her cen~rale vlak van de configuracie waarin
~er BCV-concept is roegepasc. De bij
deze resultacen behorende randcondi~ies zijn samengevat in rabel 1.
w:1 11

= 0,01

m 3 /s

Volumedebiet

9.

Totale koellast

0=485W

(51 % convectief)

Temperatuurverschil

8wand,gem

-

0o1voe,-.gem = 2,5 K
Randcondities (figuur 4)
·/ABEL

1-

Figuur 4a laat zien dat de temperatuurgradienc nabij de persoon, mer name
nabij de benen, grocer is clan op posiries ve rder weg. Ook is er een verschil
in cemperatuurgradienc zichrbaar aan
beide zijden van her bureau. Deze karakrerisrieken en her snelheidsveld ge\·e n de lokale invloed van her sysreem
weer.
Daarnaasc is de persoon aan her bureau
de enige warmcebron die luchr vanuit
de roevoerlaag nabij de vloer kan induceren . Omdac her scheidingsvlak russen de laag m et koelere en schonere
roevoerlucht en de warme en meer
\·ervuilde bovenlaag beneden hoofdn iveau ligt, zal de lucht nabij de mond
va n een beduidend betere kwaliceit zijn
da n op andere posities in de ruimte
d ie op een zelfde hoogte liggen. D ir
effect wordt bevesrigd door lokale gemiddelde luchtleefrijdsmecingen voor
dezelfde configuratie, die zijn uicge\·oerd door [15]. Wanneer deze resulracen echcer, met behulp van her door
[4] gedefinieerde 'personal exposure
model', worden ve rgeleken met resultaten voor configuraties met scandaard
\·e rdringingsvencilatie [4], dan blijkc
dac de effecciviceic van entrainment van
de toegevoerde lucht naar de grenslaag
langs her lichaam (TJ ,) nier re zijn verbecerd. (Mee entrainment wordc be-

doeld: de opname van omgevingslucht
in de convectieve pluim) . Om deze
vergelijking mogelijk re maken is verondersreld dat de lokale gemiddelde
luchtl eefrijd evenredig is met de veron creinigingsconcen era tie.
D e scationaire resulcacen voor de BCVconfiguratie zijn in [14] nader vergeleken met mecingen uit de licera tuur,
die zich concentreerden op configuraties met standaard verdringingsvencilarie. Deze vergelijking maakt duidelijk
dat de verschillen tussen de resulraten
voor het BCV-concept en die voo r een
ruimce met standaard verdringingsventil arie verwaarloosbaar zijn . De
verklaring hiervoor ligt in het feic dac
her groo cste dee! van de coegevoerde
koelere luchr zich eersc over her hele
vloeroppervlak zal uitspreiden alvorens
cerug re keren naar de warmtebron (de
gebruiker) en in de rhermische pluim
daarvan re worden opgenomen . Hee
debier in deze chermische pluim is op
vloerniveau re klei n om alle roegevoerde lucht in een keer op te nemen . Daarnaast wordt op hoge re posities in de
ruim te lucht in de pluim ge"induceerd
als gevolg van entrainment. Deze effecren konden worden bevestigd door

visualisarie van her suomingspacroon
met behulp van rook.

Thermisch comfort
Omdat de coevoercemperatuur lager is
clan de ruimrecemperatuur en omdat
de lucht wordt coegevoerd nabij een
kricische positie van het lichaam, namelijk de enkels, warden de roevoercondiries in belangrijke mace bepaald
door de eisen voor het ther misch comfort. Hoewel de gebruiker in principe
controle heefr over deze co nditi es, zijn ,
ter illustratie, voor de uirgevoerde mecingen de heersende rhermische condicies afgeleid. Om de PM\!, PPD en
PD-waarden re bepalen [7,8] zijn snelheids- en temperatu urm ecingen nabij
de enkel gebruikc. De PMV-relatie is
echter afgeleid voor thermisch uniforme co ndi ries. Omdat in het BCVconcept de thermische condiries nabij
de enkel het meest kritisch zullen zijn
is aangeno men dat deze condiries voor
het helc microklimaat gelden .
Uit de op deze manier verkregen resultaten kan worden geconcl udeerd dac,
volgens de definitie van PMV, de rhermische cond ities en igszins koel zij n
(PMV = -0.5 tot -1; PPD = 10% rot

a)

b)
Typisch voorbeeld van het numeriek gesimuleerde temperatuur- (a; in °C) en
snelheidspatroon (b; in m/s) op het centrale vlak in een kantoorconfiguratie dat is
uitgerust met het BGV-concept
-FIGUUR 4-
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26%). Voor de meeste van de onderzochte siruaries wordt daarmee dus
nier voldaan aan de eisen zoals geformuleerd in de ASHRAE standard 551992: PPD < 10%. Omdat de snelheden erg laag blijven wordt, met uitzondering van her hoogste onderzochre
debiet, we! voldaan aan de eisen over
tocht (PD< 15%) . Om de PMVwaarde re vergroten zou de toevoertemperaruur moeten warden verhoogd.
Dir leidc clan echter we! tot een reductie in de koelcapacititeit van her sysreem.
Her verricale temperaruurverschil cussen 0,1 men 1,1 m hoogte was voor
alle onderzochte situaties kleiner clan
3 K. Die voldoet daarmee aan de hiervoor opgestelde eisen [l]. Skistad (17]
raadt echter aan om de venicale temperatuurgradient re beperken tot 2 K,
omdat bij verdringingsvenrilarie hogere luchtsnelheden verwachr mogen
warden random de enkels. Wanneer
hiervan wordt uitgegaan, wordr in de
meesre van de onderzochre siruaries de
eis niet gehaald.
Naasr klimaarkamermetingen met de
vereenvoudigde rhermische mannequin zijn er ook een aantal indicatieve
rests gedaan met medewerking van
proefpersonen die gedurende 1,5 uur
in de experimentele opstelling aan her
bureau zaten re werken. In totaal hebben vijf personen geoordeeld over de
chermische comfort condiries bij 9, =
0,019 m 3/s, 8wand"' 23°C en een toevoertemperatuur mssen 17°C en 24°C.
De tesrpersonen waren in die geval de
enige warmrebronnen in de ruimre en
zij waren nier in staat om de chermische condities re veranderen. De
warmreweerstand van de kleding werd
geschat op 0,5 tot 0,6 do en her merabolisme op 60 tot 70 W/m 2 . De proefpersonen moesten een vragenlijsr invullen die was onrworpen volgens de
beschrijving van Gan and Croome
(10]. In deze vragenlij sr werd gevraagd
om her rhermisch comfort re waarderen op een zeven-punts schaal, onderverdeeld naar her rhermisch comfort
op hoofd-, borst-, bovenbeen- en
enkelniveau, tenslotte werd om een
algehele impressie van her rherm isch
comfort gevraagd.
Uit deze indicarieve experimenten,
konden de volgende conclusies warden gerrokken : Her algehele rhermisch
comfort bij de gegeven randcondities
varieerde van enigszins koel (PMV = -1)
30

bij een roevoertemperaruur tussen
17°C en 22°C tor neurraal (PMV = O)
bij 24°C. Er waren echter wel grore
verschillen russen de verschillende niveaus. Op enkelniveau varieerden de
condities van koel (PMV = -2), bij
17°C toevoertemperaruur, tot enigszins koel bij 24°C. Op hoofdniveau
werden de thermische condiries voor
alle onderzochre toevoertemperaruren
als neurraal aangeduid.

Conclusies stationaire gedrag
De experimenrele en numerieke resulraren voor her srarionaire gedrag van
her BGV-concepr laren zien dar her
concept in eerste insrancie voldoet aan
de verwachringen: her sysreem bepaalt
de rhermische condities in de direcre
omgeving van de gebruiker, hoewel in
hoofdzaak nabij vloern iveau. Uit her
gevisualiseerde srromingsveld (numeriek en met behulp van rook) moet
echrer worden geconcludeerd dat de
grenzen van her aanwezige microklimaar veel minder scherp zijn clan verondersceld. Dir wordr gesteund door
de lokale gem iddelde luchtleefcijdsmeringen van Roos (15] en de vergelijking met Brohus [4] . Deze resulraten
laten een grate overeenkomst russen
her srandaard verd ringingsventilarie
principe en her BGV-concepr zien.
Omdat de toevoer dichr bij de gebruiker is geplaarsr, zijn de toevoercondiries erg belangrijk. Wanneer wordr
verondersreld dar in kantooromgevingen normaal gesproken koeling nodig
is, clan laren de gemeten condiries en
de resulraren mer behulp van de resrpersonen zien dat de toevoerremperaruur relarief hoog moer zijn (>20°C)
om een rhermisch comforrabele siruarie re creeren . Her toevoerdebier kan
echrer nier significanr worden verhoogd
vanwege her risico van tochr. Her
convecrieve koelvermogen dar mer een
BGV-unit kan worden verkregen is
daardoor dus laag (orde van grootte
100 W; 9v"' 0,03 m 3/s, 0 w.111d,ge m 8 roevoe r,ge m "'3 K). Onder normale omsrandigheden zal dus addirionele koeling nodig zijn om de kantoorruimre
re klimariseren, bijvoorbeeld mer behulp van een koelplafond.
Mer de hierboven besproken srarionaire
resulraren was her nier mogelijk om
een belangrijke spec ificarie van werkplekklimatiseringsystemen re onderzoeken: her effecrieve resulraar van een
verandering in de toevoercondiries.
Omdat de toevoer dichtbij de gebruiENERGIEBESPARING

ker is gesirueerd en individuele controle mogelijk is, blijfr daarom de vraag
open of her BCV-concept als een werkplekklimatiseringsysteem kan functioneren . Dir is her onderwerp van de
volgende sectie.

TIJDSAFHANKELIJK GEDRAG

lntroductie
Een belangrijke eis voor een individueel regelbaar werkplekklimariseringssysteem is een korre responsietijd russen
her moment waarop de gebruiker een
van de sysreemparameters verandert
en her moment waarop deze gebruiker
her resultaac van die regelactie daadwerkelijk gewaar wordr. Er is echrer
maar weinig bekend over die gecombineerde fysische, fysiologische en psychologische onderwerp. Omdat in de literatuur geen kwantitarieve gegevens
zijn gevonden, is voor die onderzoek
een responsierijd van maximaal een
minuur aangehouden. Wanneer her
gewaar worden van de regelactie !anger
clan een minuur duurr, clan kan er nier
meer worden gesproken van een werkplekklimariseringssysreem. In dar geval
kan her sysreem niet anticiperen op de
snelle fysiologische verande ringen en
dus de rhermische comforteisen. Vanuit een psychologisch standpunt bezien:
de gebruiker verwacht een nagenoeg
direct voelbaar resultaat na een verandering van her insrelpunr. Alleen daarmee wordc de conrrole over her systeem
bevesrigd.
Her resulrerende effect van een verandering van de toevoercondiries nabij
de gebruiker, (8,ind - 8".,);, verschilt
van de absolute verandering van de
toevoercondiries, (8cind - esi.),o,voer
D ir effect wordr aangeduid als de amplitude van de stapresponsie en wordt
hier verder aangeduid mer 'stapresponsie' . De srapresponsie is gedefinieerd als
de verhouding tussen de verandering
op een bepaald punt in de ruimte ten
opzichte van de instelpuntverandering
aan de toevoer bij hernieuwde starionaire omsrandigheden. Voor bijvoorbeeld een verandering in de toevoertemperatuur zou die geschreven worden
als,

.
( 8,inJ - 8,rnrc)
sraprespons1e= (
_
) '
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hebben. Een kleine waarde voor de
srapresponsie berekent een grote dempmg.
De demping is gedefinieerd als

27.---.....------r-- - - , - - -, - -- --,------,c------,

Dem ping= (1-srapresponsie) xl00% (2)
Voor individueel regelbare sysremen
d ie de luchr mer een relarief hoge snelheid in de rich ring van de gebruiker
rnevoeren [3] zal de responsietijd voor
een verandering in de rnevoersnelheid
normaal gesproken weinig problemen
opleveren . Dir geldr ook voor de srapresponsie aangezien entrainment van
omgevingslucht beperkr blijfr wanneer
de afsrand tussen de rnevoer en de gebruiker relariefklein is . Voor her BGVconcepr zijn deze nier-srarionaire parameters kririscher. Ze zijn daarom langs
experimenrele en numerieke weg onderzochr. Voor de numerieke studie is
gebruik gemaakt van een relatief eenvoudig een-dimensionaal model van
her stromingsprobleem.

Tijdsajhankelijke experimenten
Voor de experimenrele aanpak is de
hierboven beschreven experimenrele
opsrelling enigszins aangepasr. Er zijn
exrra remperatuuropnemers geplaarsr
nab ij de rhermische mannequin, nabij
de 'enkel', her ' kru is', de 'nek' en de
'mond'. De cemperacuren boven 'enkel'niveau zijn gemeten in de grenslaagsrroming van de mannequin, op 0,02 m
± 0 ,005 m afstand van her oppervlak
van de mannequin. Deze cemperaturen
zijn gemeten met PT-1 00 's. De andere
meetsensoren (anemometers en thermo-
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Temperatuur als functie van de tijd voor het beschreven experiment
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koppels) zijn op verschillende hoogtes
en afstanden tot de roevoer gepositioneerd. Gedurende alle hierna uitgevoerde meringen zijn deze posities nier
veranderd. Deze meetopstelling is samengevat in figuur 5.
Een meting werd uitgevoerd over een
periode van 65 minuten, waarbij de
thermische mannequin de enige warmtebron vormde. Voor aanvang van de
metingen werd met behulp van de klimaatkamerregeling voor een stationaire
situari e gezo rgd. Deze condiries werden
geregisrreerd gedure nde een periode
van ongevee r 20 min, waarna een 'stap'
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van +3 Kin de roevoertemperatuur
werd ge'introduceerd. De eindwaarde
voor de roevoerremperatuur werd m et
de hand geregeld gedurende het resterende deel van de registratietijd. De
wandtemperaturen bleven onder controle van de klimaatkamerregeling.
Het volumedebiec was bij de meesre
tijdsafhankelijke metingen geregeld op
q" = 0,019 m3 /s.

Tijdsajhankelijke experimentele
resultaten
Omdat de geregistreerde snelheden geen
problemen opleveren voor het thermisch
comfort is de discussie van de resultaren
31
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Meetresultaten stapresponsie, zie formule (1)
- TABEL2-

gericht op de temperatuurmetingen.
Figuur 6 laat een typisch resultaat zien
van het temperatuurverloop op verschillende posities nabij de thermische
mannequin (PT-lOO 's) en in de ruimte
(thermokoppels). Deze resultaten gelden voor een situatie waarbij het verdringingsventilatie-stromingspatroon
gehandhaafd blijft na de temperatuurstap (van l 7°C tot 20°C). De karakters
en getallen in de figuur verwijzen naar
de meetposities zoals die in figuur 5
zijn aangegeven . De resultaten voor de
stapresponsie zijn samengevat in tabel 2.
Zij zijn bepaald uit (0cind - esra,.l/
(0 ein d - estarr)rnevocr' waarbij i de met
een specifieke PT- 100 of met een aantal thermokoppels gemeten luchttemperatuur representeert. Om de reproduceerbaarheid van deze experimenten
aan te tonen is in de tabel het resultaat

van een tweede meting gegeven . Gegeven de meetnauwkeurigheid (= registratienauwkeurigheid voor de PT-100)
heeft de stapresponsie een nauwkeurigheid van ± 0,05 bij waardes voor de
stapresponsie die kleiner zijn dan 0,3.
Dit verklaart de negatieve waarde die
op positie E is bepaald.
De resultaten laten een nagenoeg directe respons nabij de 'enkels' van de
thermische mannequin zien (positie A).
Die punt bevindt zich op slechts 0,3 m
van de toevoer. De demping als gevolg
van entrainment is echter al 22%. Op
andere posities neemt de demping snel
toe tot 80% en hoger. Wanneer we deze
resultaten vergelijken met de demping
bij de afvoer (posirie X) of rer hoogte
van de thermokoppels in de ruimte
(zie tabel 2), dan kan worden gecon-
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cludeerd dat de temperatuurstijging
nabij de thermische mannequin overeenkomt met de gemiddelde temperatuurstijging in de gehele ruimte. Er is
dus geen specifiek voordeel te behalen
door dicht bij een verdringingsventilatietoevoerunit te gaan zitten.
De stapresponsie kan worden bepaald
met behulp van objectieve criteria: de
gemiddelde start- en eindtemperatuur.
Gezien het verloop van de temperatuurstap is die echter niet mogelijk voor de
responsierijd. Een orde van grootte kan
alleen grafisch worden afgeschat. Uit
figuur 6 lijkr bet duidelijk dar de responsietijd nabij een groot dee! van bet
lichaam !anger is dan de gepostuleerde
maximale responsietijd.
Een verbetering van de stapresponsie
en de responsietijd is verder onderzocht
met configuraties waarbij ondermeer
her ruimtevolume in het onderste dee]
van de ruimte -25% was verkleind.
Wanneer na de temperatuurstap een
verdringingsventilatie stromingspatroon
werd gehandhaafd, bleven de verschillen met de hierboven beschreven resultaren in het algemeen echter klein en
beperkten ze zich rot het onderste dee!
van de ruimte. Boven het niveau van
de 'benen' werd nabij de the rmische
mannequin geen significante verbetering van de stapresponsie gemeren. Bij
een 1,5 keer hoger debier nam de stapresponsie nabij de thermische mannequin met ongeveer 30% toe.

Tijdsajhankelijke numerieke aanpak
Uitgaande van de experimentele resultaten heeft het onderzoeksdoel bij de

nu merieke aanpak zich gericht op de
niet-srationaire effecten van een ruimte
met een standaard verdringingsventila,ie-unir aan de wand. Dir sraar een relarief eenvoudige eendimensionale nume rieke benadering toe.
In dir geval wordr er dus uirgegaan van
c:en 'worst-case' scenario voor het BGVco ncepr. Daarnaasr wordr het door dit
w.itgangspunt mogelijk om een vergelij king re maken mer de resulraren zoals die zijn gevonden nabij de rhermi,che mannequin wanneer her BGV.::oncepr wordr toegepasr. Indien de
··erschillen in de rijdsafhankelijke pa;amerers significant zijn, clan kan her
BGV-concepr een verberering van de
tffi cienrie van her verdringingsventila:iesysreem opleveren, in vergelijking
:ot de srandaard toepassing. Tenslorte
.~. vanwege de experimentele beper_.· nge n, de responsierijd bijna nier aan
·e orde gekomen. Deze parameter kan
::chrer eenvoudig uir de numerieke re~ulraren warden afgeleid.
ner model is gebaseerd op de bij een
··erdringingsvenrilariesrromingspatroon
;.;arakrerisrieke remperaruurstratificatie.
'.)e ruimre is gerepresenteerd mer een
aantal gesrapelde zones (zie figuur 7).
:::)e warmte wordt gerransporreerd
door convecrie (Q) en door geleiding
aa n de wanden (~). Verder kan er in
: dere zone een warmrebron worden
~e"introduceerd (Oi)- Vervolgens wordt
de warm rebalans voor iedere zone
opgelosr. De modelering is nader
i:>eschreven in [14] .
Her numerieke model is gefir aan de
-hermokoppelmetingen ui r de rijdsaf:iankelijke experimenten. Voor de
·,·armreoverdrachrscoefficienten zijn
~ ulraren uir de srarionaire meringen
::n simularies gebruikr [14] en gege'"ens uir de lireraruur [5] . Een vergelij:ci ng russen mering en simularie is
·,·eergegeven in figuur 8. De voor her
:node! afgeleide coefficienren bleken
se ch ikr voor de rijdsafhankelijke toe?assing in de range van q, = 0 ,010 tot
.039 m 3/s.

een srap in her volumedebier is dit
relatief tot her resulrerende remperaruurverschil in zone 1. Deze parameters zijn onderzochr voor een remperaruursrap, een srap in her volumedebier
en een gecombineerde srap in remperaruur en volumedebier. Verder zijn de
gevoeligheid van de responsierijd en de
staprespons voor de warmreoverdrachtscoefficienr en her ruimrevolume onderzochr. De resulraren uir deze paramerersrudie zijn samengevar in [14].
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·FIGUUR

Hier wordr alleen her resulraar voor de
hierboven beschreven mering gegeven.
Uirgaande van de gemeren randcondiries, wordt de responsierijd berekend
op -0,5 min en -3 min voor respecrievelijk zone 1 (y = 0 rot 0,4 m) en 2
(y = 0,4 m rot 0,8 m). De srapresponsie wordr berekend op respecrievelijk
0,17 and 0,10. De rijdsafhankelijke
karakrerisrieken van her in de experimenten onderzochre BGV-sysreem zijn
dus gel ijk aan die van een srandaard
verdringingsventilari esysreem (verge1ij k mer de resultaren in rabel 2).

Conclusies tijdsajhankelijke gedrag
Tijdsafhankelijke numerieke resultaten

rerwijl een duidelijk hogere waarde
moet warden nagesrreefd. De responsietijd is veel !anger clan de geposruleerde waarde van 1 minuur. Alleen
minder realistische (grate) veranderingen van de toevoercondities kunnen
de rhermische condities in her microl<limaat voldoende snel naar de wensen
van de gebruiker corrigeren . Zeer waarschijnlijk zal dit echrer her algehele
rhermische comfort negarief be"invloeden.

De rijdsafhankelijke meringen en simularies bevesrigen de eerdere conclusies :
In een srandaard kanroorconfigurarie
is her BGV-concept nier in sraar om
een duidelijk microklimaat re creeren .
Wanneer aan de roevoercondiries een
realisrische verandering wordr opgelegd,
dan is de srapresponsie nabij de gebruiker in de orde van grootte van 0 , 1,
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CONCLUSIES

Wanneer de resulraren van her srarionaire en rijdsafhankelijke gedrag voor
her BGV-concepr worden gecombineerd, clan moer de eindconclusie Juiden dar her bureaugebonden verdringingsvenrilarie (BGV-) concept niet
kan warden gebruikr als individueel
conrroleerbaar werkplekklimariseringssysreem voor standaard kantoorconfiguraries, tenzij er speciaal aandacht
wordr geschonken aan de ruimteconfigurarie. Omdac her toevoerdebiec laag
moec blijven (< 0,03 m 3/s), kunnen de
thermische condicies nabij her vloerniveau nier tor op hoofdniveau worden
gehandhaafd. Oorzaken hiervoor zijn
de entrainment en menging van de
ruimteluchr aan de grenslaag van de
convecrieve pluim met de omgevende
luchr. Dekorte afsrand van de gebruiker roe de toevoeruni t maakr hierbij
geen verschil. Her systeem funcrioneerr als een standaard verdringingsven ti lariesysreem .
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De veronderstelde eisen voor een individueel controleerbaar systeem, een
snelle responsie en weinig demping,
kunnen niet door een verdringingsvenrilatiestromingspatroon worden bewerkstelligd. Dir geldt voor standaard
verdringingsvenrilatiesystemen, maar
ook voor vloergebonden roosters, die
bij koeling de lucht met een !age snelheid de ruimte inbrengen (in de orde
van grootte van 0,1...0,5 mis). Een
snelle verandering van de condities in
her microklimaat moet worden verkregen met behulp van een parallel systeem,
bijvoorbeeld een hoge luchtsnelheidssysteem of een stralingspaneel dichtbij
de gebruiker.
Her feit dat her BGV-sysreem succesvol is ge·inrroduceerd in de dealers room
in Sydney, Ausrralie (zoals vermeld in
de introductie), was het resultaat van
een correcte configuratie van her systeem. Lange rijen van BGV-sysremen
aan beide zijden van een smalle gang
beperken de mogelijkheden voor de
toevoerlucht om zich te verspreiden als
bij een standaard verdringingsventilatie
stromingspatroon. In plaats daarvan
wordt de lucht in verticale rich ting gedwongen langs de gebruiker. Omdat
her volume in de onderste zone klein
is kan de responsietijd kort zijn. De
demping kan beperkt blijven omdat
de warmteoverdracht aan de vloer relatief klein is in vergelijking tot de hierboven beschreven experimenrele configuratie. Een recente toepassing van her
BGV-concept, beschreven in [12], opnieuw voor een dealers room, maakr
ook gebruik van de voordelen van dezelfde onrwerpcondities als bij de
dealers room in Sydney.
Er worden echrer ook intenties voor
andere mogelijke toepassingen van een
combinarie van verdringingsventilatie
en microklimaar gerapporteerd [6].
De hierboven beschreven resultaten
laten echrer duidelijk zien dat de voordelen die worden verwachr, wanneer
verdringingsvenrilarie naar de gebruiker toe wordr gebracht, niet opwegen
regen de beperkingen van her rhermisch comfort. Daarnaast blijft her
koelvermogen dat met een BGV-systeem kan worden bereikt beperkt tot
ongeveer 50 tot 100 W. Dir is normaal
gesproken ver beneden de convectieve
koellast die in een srandaard kantoor
aanwez1g 1s.

34

Desondanks zijn er bepaalde toepassingen re noemen waar her BGV-concept we! een interessant alternatief zou
kunnen bieden. Bijvoorbeeld in een
receptiebalie in een atrium, of in concentratiewerkplekken (zogenoemde
cocons) in moderne kantoorinrichtingen. ln geval van een balie in een atrium,
dit is meestal een klein onderdeel van
een grote ruimte die lastig re klimatiseren is. Door de toepassing van her
BGV-concept zou achter de balie een
microk.limaat kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor is her we! noodzakelijk
dat de toegevoerde lucht in her baliegedeelte blijft. De luchr moet clan
worden opgevangen in een soon kuip .
Concentratiewerkplekken in moderne
kantoorinrichtingen zijn vaak zeer
kleine afgesloren kanroorruimten waar
de lucht, a.ls gevolg van de afmetingen
van de ruimte, dichtbij de gebruiker
moet worden toegevoerd . De voor her
BGV-concept karakteristieke !age snelheden kunnen clan de kans op tochtk.lachten verminderen, terwijl deafmetingen van de ruimte een positieve
invloed hebben op de tijdsafhankelijke
parameters van her systeem. Deze
voorbeeldtoepassingen zijn niet nader
onderzocht binnen her hier beschreven onderzoek.
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