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Voorwoord
Dit afstudeeronderzoek vormt de afronding van mijn duale opleiding Installatietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e ).

In december 2001 ben ik na afronding van mijn opleiding Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Zuyd
aangenomen bij Deerns raadgevende ingenieurs bv. Op dat moment was al duidelijk dat de HBO-studie
niet het eindstation van mijn basisopleiding zou zijn. Na enkele maanden werkzaam te zijn bij Deerns
heeft mijn leidinggevende mij gevraagd of ik interesse had in de duale opleiding Installatietechnologie
aan de TU/e. Van dit aanbod heb ik uiteraard direct gebruik gemaakt omdat hierdoor mijn wens om een
opleiding op universitair niveau te volgen in mijn favoriete vakgebied mogelijk werd .

In de navolgende periode heb ik vele opdrachten voor zowel Deerns als de TU/e uitgevoerd op de
meest uiteenlopende terreinen : van klimaattechniek in operatiekamers tot simulatie van een voormalig
monumentaal bioscooptheater. Na afronding van mijn laatste masterproject bij Jos van Schijndel heeft
zijn kamergenoot Henk Schellen mij gevraagd of ik interesse had om in het kader van mijn afstudeerproject een meetonderzoek aan geklimatiseerde vitrines in combinatie met een simulatieonderzoek voor
het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam uit te voeren . Uniek hierbij is dat mijn werkgever verantwoordelijk is voor het installatietechnische ontwerp van het museum . Dit voorstel paste hierdoor perfect in het karakter van de duale opleiding en ik heb mijn medewerking dan ook direct toegezegd .

De uitvoering van dit afstudeerproject is niet geheel zonder slag of stoot verlopen . De voorbereidingen
van het meetonderzoek en het verrichten van de metingen hebben naast een behoorlijke tijdinvestering
ook bijzonder veel geduld en doorzettingsvermogen geëist. Uit het meetonderzoek zijn goede, bruikbare
resultaten voortgekomen . Daarnaast heeft het simulatieonderzoek inzicht gegeven in de klimaattechnische prestaties van de actieve vitrine in de toekomstige museumomgeving en de gevolgen voor de
luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine bij installatiestoringen .

Hierbij wil ik dan ook mijn grote dank uitspreken voor de hulp die ik gekregen heb van de leden van mijn
afstudeerbegeleidingscommissie : Henk Schellen, Jos van Schijndel, Aad Bijl en Stijn Hazenberg. Daarnaast niet te vergeten Peter Neitzert van Trox Technik GmbH. Zonder hun inzet was het meetonderzoek waarschijnlijk niet op een zodanig korte termijn van de grond gekomen. Daarnaast wil ik mijn vader bedanken voor zijn onmisbare hulp en vindingrijkheid bij het tot stand komen van de proefopstelling
in het meetlaboratorium van Trox. Tot slot bedank ik mijn vriendin Wendy, mijn familie en collega's voor
hun interesse in mijn werkzaamheden en het geduld voor mij en mijn bezigheden .

Rogier J.M. Lony,
30 januari 2008.
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Samenvatting
Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (NSA) is het enige Nederlandse rijksmuseum zonder
klimaatinstallatie. Het gebouw heeft nog dezelfde bouwfysische kwaliteiten als ten tijde van de oorspronkelijke oplevering in 1656. Daar kan gezien het monumentale karakter van het gebouw nauwelijks
iets aan worden verbeterd . Zodoende is ervoor gekozen om in het kader van een grootscheepse renovatie de voor het binnenklimaat kwetsbare museale objecten toekomstig onder te brengen in actief geklimatiseerde vitrines. Minder kwetsbare objecten worden buiten de vitrines in de toonzaten geëxposeerd. Dit thema is, in het kader van een afstudeeropdracht aan de opleiding Installatietechnologie van
de Technische Universiteit Eindhoven, onderwerp van een meetonderzoek en een aanvullend simulatieonderzoek geweest.

Bij een luchtstromingsonderzoek is de maximaal toelaatbare luchtsnelheid in de vitrines bepaald. Tevens heeft het optimaliseren van de systeemconfiguratie voor een gelijkmatige luchtstroming plaatsgevonden. Vervolgens is de invloed op de luchtstroming bij het plaatsen van plateaus in de staande vitrine
onderzocht. Binnen een thermisch en hygrisch meetonderzoek is de interactie tussen vitrine en toonzaalomgeving vastgesteld. Ook is de temperatuurverdeling in de vitrines !bepaald en is het effect van
LED-verlichting in de vitrines onderzocht.

Het luchtstromingsonderzoek en het thermische en hygrische meetonderzoek heeft plaatsgevonden in
een klimaatkamer. Vervolgens is met behulp simulatiemodelten het vitrineklimaat onder verschillende
bedrijfsomstandigheden onderzocht. Binnen het simulatieonderzoek is een model van de klimaatvitrine
en het gebouw van het NSA opgesteld. Daarnaast zijn de klimaattechnische prestaties van de vitrine in
toonzaalomgeving onderzocht. Afsluitend zijn de effecten van vitrinezijdige- en centrale installatiestoringen op het vitrineklimaat gesimuleerd.

De meest optimale systeemconfiguratie voor de luchttoevoer van de vitrines wordt verkregen door een
tuchttoevoerptenum, waarin geperforeerde platen gemonteerd zijn, aan de onderzijde van de vitrines
toe te passen. Plateaus in de staande vitrine dienen eveneens uitgevoerd worden als een geperforeerde plaat. Het meetonderzoek laat zien dat, wanneer de vitrines een lichte ondertemperatuur hebben ten
opzichte van de omgeving, een zeer stabiele situatie ontstaat.
De maximaat toelaatbare tuchtsnelheid in de vitrines is zodanig te definiëren dat schade ten gevolge
van luchtstroming aan de museale objecten wordt voorkomen. Uit het meetonderzoek kan geconcludeerd worden dat zowel de horizontale als verticale temperatuurgradiënt voldoet aan de gestelde eisen .
Het in- en uitschaketen van de LED-verlichting heeft een, conform het P .v.E. voor omloopvitrines, acceptabele temperatuursverandering tot gevolg.
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten laten simulatieresultaten zien dat de klimaatvitrine in
toonzaalomgeving voldoet aan de gestelde eisen voor luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
Bij vitrinezijdige installatie-uitval blijkt de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine veel sneller te reageren
op storingen dan de luchttemperatuur in de vitrine. Een storing van de centrale klimaatinstallatie veroorzaakt een aanzienlijke versnelling in tijd van het buiten de grenswaarden treden van zowel de tuchttemperatuur als ook de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine.
Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie
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Summary

The Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (NSA) is the only Dutch national museum without
elimate controL At the moment the physical qualities of the building are sim ilar to the conditions in 1656
when it was first opened. Th is can nat be improved because of the manurnental value of the building.
For this reason the museum has decided to expose the vulnerable objects, after an extensive renovation, in active elimated show cases. Less sensitive objects will be shown in the exhibition rooms outside
of show cases. Within the framewerk of a graduate project at the master program Building Services of
the Eindhoven University of Technology a measuring-research and a supplementary simuiatienresearch have been carried out.

In an airflow research the maximum admissible airspeed was investigated. Next the system contiguration has been optimised to obtain an equable airflow and finally the influence of exhibition platforms on
the airflow in the vertical show case has been determined. In a thermical and hygrical measuring research the interaction between the show cases and the surrounding has been established. Subsequently the temperature spread in the show cases and also the effect of LED illumination in the show
cases were examined.

The airflow research and the thermical and hygrical messuring research have been carried out in a elimate room. Within a simulation research the following aspects have been investigated: rnadelling the
active elimate show case and the building of the NSA, si mulation of the elimate performances of the active show case in the exhibition room and simulation of the maltunetion of the show case system and
the central elimate system.

The optimum system contiguration for the air supply in the show cases is obtained by mounting an air
supply plenum, equipped with perforated plates, at the bottam of the show cases. Exhibition platforms
used in the vertical show case should also consist of a perforated plate. The measuring research proves
a very stabie situation when the interior temperature of the show cases is a little lower than the surrour1ding temperature.
The maximum admissible airspeed in the show casescan be defined so that damage on museum objects can nat occur as a result of airflows. The horizontal as well as the vertical temperature gradient
comply with the requirements. The LED illumination being switched off or switched on causes a change
in temperature acceptable in conformity with the programme of requirements on active show cases.
Based on the points of departure the model of the elimate show case camplies with the requirements for
air temperature and relative humidity.
In case of a show case system maltunetion the relative humidity inside of the show case seems to respond much taster on malfunctions than the air temperature inside of the show case. A maltunetion of
the central èlimate system causes a considerable acceleration of the time that the air temperature as
wellas the relative humidity inside of the show case cross the elimate limits.

Technische Universiteit Eindhoven
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INLEIDING

Voorgeschiedenis
Het Nederlands Scheepvaartmuseum (Rijksmuseum) is sinds ca. 1970 gevestigd in het voormalig
's Lands Zeemagazijn, een kenmerkend gebouw uit 1656 naast de Amsterdamse Marinekazerne.

Bij de laatste grote verbouwing in de
vorige

eeuw,

waarbij

het

gebouw

ingericht is als museum, zijn met name
beveiligingsinstallaties
verlichting

en

museale

aangebracht.

Deze

voorzieningen zijn inmiddels verouderd.
Kenmerkend

voor

het

Scheepvaartmuseum

Nederlands
is

dat

voorzieningen op klimaatgebied tot op
heden ontbreken. Dit heeft onder andere
tot gevolg dat het in bruikleen nemen
van objecten bemoeilijkt wordt.

Figuur 1.1: Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Het bezoekersaantal in de tijd dat het museum werd ingericht bedroeg circa 40.000 per jaar. In de laatste jaren is het bezoekersaantal opgelopen tot circa 200.000 per jaar. Naast de noodzakelijke veranderingen ten gevolge van de stijging van de bezoekersaantallen wil het museum de routing in het gebouw
en de beleving van de exposities grondig wijzigen en moderniseren. De inrichting van het gebouw moet
hierop worden aangepast en het museum houdt rekening met een groei tot ruim 300.000 bezoekers per
jaar.

Wat begonnen is met het aanpassen van installaties, voornamelijk op het gebied van gebouwklimatisering, is uitgegroeid tot het voorbereiden van een grootscheepse verbouwing.

Aanleiding tot het onderzoek
Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in een pand met grote monumentale waarde. Het gebouw heeft
nog dezelfde bouwfysische kwaliteiten als ten tijde van de oorspronkelijke oplevering in 1656. Daar kan
gezien het monumentale karakter van het gebouw nauwelijks iets aan worden verbeterd. De komende
jaren wordt het Scheepvaartmuseum gerenoveerd. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de klimatisering van het gebouw ten behoeve van de museumcollectie.

Voor het langdurig behouden van objecten die kwetsbaar zijn voor schommelingen van het binnenklimaat zijn eisen gesteld aan het binnenklimaat De meest voor het klimaat gevoelige objecten dienen
tentoongesteld te worden onder museale condities. Hierbij zijn zeer strikte grenzen gedefinieerd voor de
toelaatbare luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheid, alsmede de stijgsnelheiden hiervan.

Technische Universiteit Eindhoven
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Conform het Programma van Eisen van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam dient het museale binnenklimaat te voldoen aan de volgende specificatie (zie bijlage 1):

•

oe en 22 oe;
Maximale temperatuurvariatie: 2 oe per uur tot 3 oe per 24 uur;

•

Relatieve luchtvochtigheid tussen 49 en 52 %;

•

Maximale variatie in de relatieve luchtvochtigheid: 2% per uur tot 3% per 24 uur.

•

Temperatuur: tussen 18

Wanneer het museale binnenklimaat in de toonzalen toegepast zou worden kunnen, gezien de oorspronkelijke bouwkundige staat van het museum, bouwfysische problemen aan de buitenschil ontstaan.
Voor het handhaven van de museale condities is gekozen voor een aanpak in de vorm van twee klimaatzones: De voor het binnenklimaat gevoeligste objecten worden tentoongesteld in een van het gebouw gescheiden omgeving, in actief geventileerde omloopvitrines. Omdat bij dit principe de binnenwanden van de toonzalen niet bouwkundig aangepast hoeven te worden op het museaal binnenklimaat
blijft het monumentale interieur van het museum behouden.

De omloopvitrines worden geplaatst in de tentoonstellingsruimten van het Scheepvaartmuseum welke
een minder strenge klimaatbeheersing ondergaan, ofwel het tussen klimaat. Objecten die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor het binnenklimaat worden tentoongesteld in de toonzalen. Het tussenklimaat
dient hierbij te voldoen aan de volgende specificatie:

oe en 25 oe;

•

Temperatuur: tussen 20

•

Het tussenklimaat mag maximaal 2K warmer en 1K kouder zijn dat de
luchttemperatuur in de vitrines;

•

Relatieve luchtvochtigheid tussen 30 % en 60 %.

In het tussenklimaat mag de luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en daarmee de absolute
luchtvochtigheid binnen de gestelde grenzen de variatie van het buitenklimaat volgen. Hierdoor worden
eventuele condensatieproblemen aan de bouwkundige constructie van het museum voorkomen.

De conditionering van de ventilatielucht voor het tussenklimaat geschiedt met het centrale ventilatiesysteem van het museum. De conditionering van de museale vitrinelucht wordt gerealiseerd met een separaat luchtbehandelingssysteem. Het luchtdistributiesysteem voor de luchttoevoer van de klimaatvitrines
wordt aangebracht in verhoogde vloeren van de toonzalen. De aan de vitrines toegevoerde lucht verlaat
de vitrines middels luchtoverstort naar de toonzaal. Daar wordt de vitrinelucht, samen met de ventilatielucht uit het tussenklimaat, via het centrale luchtbehandelingssysteem van het museum overgestort
naar de binnenplaats van het museum.

Technische Universiteit Eindhoven
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Tussenklimaat
Museaal kliljllaat
Luchtdistributie
en -toevoer
klimaatvitrines
en toonzaal in
verhoogde vloer

Verhoogde vloer

Figuur 1.2: Principe klimaatontwerp

Na vaststelling van het P.v.E . is de omloopvitrine door het projectteam van het NSA ontwikkeld in verschillende uitvoeringsvarianten. Uniek aan het ontwerp van de omlbopvitrines is dat de vitrines actief
geklimatiseerd worden . Van dit klimatiseringsprincipe zijn weinig referenties bekend.
Om het ontwerp van de vitrines te controleren heeft het installatietechnisch adviesbureau van het NSA,
Deerns raadgevende ingenieurs bv, een CFD-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft aangetoond
dat het ontwerp voldoet aan de in het P.v.E. gestelde eisen.

Om zeker te zijn van de goede werking van de klimaatvitrines wanneer deze in de toekomst op grote
schaal in het museum toegepast zullen worden achtte het NSA een klimaatkamertest noodzakelijk.
Vanwege deze reden is het verzoek aan de TU/e gericht om de toe te passen omloopvitrines op hun
klimaattechnische prestaties te testen .

Probleemstelling
Het projectteam van het NSA heeft drie verschillende typen vitrines gekozen voor de vitrine testen, namelijk: een staande vitrine, een liggende vitrine en een schilderijvitrine .

In het Programma van Eisen voor omloopvitrines zijn klimaattechnische uitgangspunten voor de vitrines
vastgesteld. Daarnaast moet ook het stromingsprotiel van de toegevoerde lucht in de vitrines voldoen
aan de volgende criteria:
•

De luchtstroming moet een rustig (niet turbulent) en gelijkmatig stromingsprotiel hebben;

•

Door het projectteam van het NSA is een maximale toelaatbare luchtsnelheid aangegeven
van 0,03 m/s. Deze waarde berust niet op literatuuronderzoek, maar is een gevoelswaarde waarbij
objecten in de vitrine niet zullen bewegen onder invloed van de luchtstroming .

Op basis van de genoemde uitgangspunten moeten de drie verschillende klimaatvitrines in een klimaatkamer getest worden op hun klimaattechnische prestaties. Hierbij moet in een klimaatkamer het tussenklimaat en in de vitrines het museale klimaat nagebootst kunnen worden, waarbij onafhankelijke variatie
Technische Universiteit Eindhoven
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van beide klimaten mogelijk moet zijn . De luchttemperatuur, luchtvochtigheid en het luchtstromingsprofiel van de ventilatielucht in de te onderzoeken vitrines moeten vastgesteld worden . Daarbij dient de
maximaal toelaatbare luchtsnelheid in de vitrines waarbij geen onderdelen van objecten gaan bewegen
vastgesteld worden om de gehanteerde waarde van 0,03 m/s te verifiëren . Tot slot moet ook het effect
van LED-verlichting op het vitrineklimaat onderzocht worden .

Doelstellingen
Vanwege de relatie tussen de installatieadviseur van het NSA, Deerns, en de afstuderende duale student welke werkzaam is bij Deerns, wordt dit project uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject
aan de opleiding lnstallatietechnologie.

Het primaire doel van dit onderzoek is het voorbereiden en uitvoeren van klimaatkamertesten. Vervolgens moeten de meetresultaten uitgewerkt worden in een rapportage. De conclusies en aanbevelingen
uit het meetonderzoek dienen meegenomen te worden in het tweede meetonderzoek medio 2008 en in
de afronding van het vitr,ineontwerp.

Naast het meetonderzoek moet een simulatiemodel opgezet worden van de onderzochte klimaatvitrines. Dit simulatiemodel moet gevalideerd worden aan de hand van de klimaatkamermetingen . Onderzocht dient te worden wat het effect van installatiestoring op het vitrineklimaat is. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen vitrinezijdige- en gebouwzijdige installatiestoring .

De afstudeerbegeleidingscommissie wordt gevormd door:
•

dr. ir. H.L. Schellen

(TU/e)

•

dr. ir. A.W.M. van Schijndel

(TU/e)

•

A.C. Bijl

(Deerns)

•

ir. K. Hazenberg

(Deerns)

Vanwege de projectmatige betrokkenheid van Stijn Hazenberg bij het Nederlands Scheepvaartmuseum
Amsterdam, treedt hij als extern adviseur op binnen de afstudeerbegeleidingscommissie.

Onderzoeksvragen
In het kader van de uitvoering van dit afstudeerproject worden de volgende onderzoeksvragen gesteld :
•

Hoe kan een goede laminaire luchtstroming in een vitrine gerealiseerd worden?

•

Is er op basis van luchtstromingsvisualisatie een maximaal aanvaardbare luchtsnelheid nabij
kwetsbare museale objecten vast te stellen waarbij deze objecten niet beschadigd worden ten gevolge van de luchtstroming?

•

Hoe kan toetreding van stof in actieve klimaatvitrines beperkt worden?

•

Zijn er verschillen in het thermische en hygrische gedrag van de vitrine waarneembaar wanneer de
omgeving van de vitrine een over- of ondertemperatuur heeft ten opzichte van de vitrine?

•

Is het toepassen van hygroscopisch materiaal in actieve vitrines noodzakelijk?

•

Hoe kan het klimaat in een actieve vitrine beschermd worden tegen niet-gedetecteerde installatiestoringen?

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

Afstudeerproject - Klimaattechn iek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

12

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Als uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het Programma van Eisen voor omloopvitrines en het daaruit voortgekomen vitrineontwerp. Voorafgaande aan het meetonderzoek moet
een meetplan opgesteld worden wat als leidraad voor het meetonderzoek gebruikt wordt.

Om de doelstellingen van het onderzoek haalbaar te maken moeten randvoorwaarden aan het project
gesteld worden, te weten :
•

Bij de opdrachtbevestiging door het Scheepvaartmuseum moeten de meetvarianten vastgesteld zijn
om verstoring van het proces tijdens de meetperiode te voorkomen ;

•

De Rijksgebouwendienst (RGD) is de opdrachtgever voor dit onderzoek;

•

Indien tijdens de metingen onverwachte complicaties ontstaan, moet ter plekke een goed alternatief
gezocht worden dat mogelijk van het oorspronkelijke meetplan kan afwijken en uitloop van de meetperiode voorkomt.

Onderzoeksaanpak
Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken behoren de volgende werkzaamheden tot
het afstudeeronderzoek:
•

Het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar eerdere onderzoeksresultaten met betrekking tot
klimaatvitrines en de klimaattechnische eigenschappen van actieve klimaatvitrines;

•

Voorbereiden van het meetonderzoek. Hierbij behoren het opstellen van een meetplan, het selecteren van de meettechniek, kalibratie, het ontwerpen en uitvoeren van de proefopstelling en het zoeken van een geschikte meetlocatie;
Uitvoeren van het meetonderzoek en het uitwerken van de meetresultaten;

•

Uitvoeren van het simulatieonderzoek ter vaststelling van de gevolgen van installatiestoring en van
de klimaatprestaties van de actieve vitrine in de museumomgeving .
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LITERATUURONDERZOEK

In deze literatuurstudie is onderzoek gedaan naar eerdere onderzoeksresultaten en eigenschappen van
actieve klimaatvitrines. Het doel hierbij is voornamelijk verbreding en verdieping van de kennis over geklimatiseerde vitrines.

Literatuurbron 1:
Titel:

ASHRA.E Handbook- HVAC applications S-1 2007;
Museums, galleries, archives and libraries, chapter 21 [2]

Bron:

American Society of Healing, Refridgerating and Air-Conditioning Engineering (ASHRAE)

Hoofdstuk 21 van ASHREA handbaak 2007 is toegespitst op klimatisering van ruimten waarin historischeen/of museale stukken tentoongesteld op opgeslagen worden. In dit hoofdstuk komen de volgende
aspecten aan bod:
•

Omgevingsinvloeden op museale collecties;

•

Bepaling van prestatie-eisen voor klimaatsystemen.

Omgevingsinvloeden op museale collecties
Het binnenklimaat in musea, galerijen, archieven en bibliotheken is onder te verdelen in twee verschillende klimaattypen. Enerzijds het binnenklimaat dat zorg draagt voor een gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving. Hierbij wordt gestreefd naar een verantwoorde methode van energieopwekking. Anderzijds het museale binnenklimaat ten behoeve van het behoud van de museale collecties.
Vanwege de afwijkende klimaatparameters die gesteld worden aan beide typen binnenklimaat ontstaan
er dikwijls conflictsituaties.

Het eerste deel van hoofdstuk 21 omschrijft de invloedfactoren van de omgeving op de museale collectie, te weten:
•

Temperatuur;

•

Relatieve luchtvochtigheid;

•

Luchtverontreiniging.

Aan de beheersing van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid moeten grenswaarden gesteld worden om beschadiging van museale collecties ten gevolge van het binnenklimaat te voorkomen. Daarnaast dient de (ventilatie)lucht in museale omgeving vrij te zijn van verontreinigingen en moeten gassen
en dampen welke vrijkomen uit objecten of de gebouwconstructie afgevoerd worden om erosie en/of
schimmelgroei aan objecten of het gebouw te voorkomen. In het ASHREA handbaak zijn voor een groot
aantal luchtverontreinigingen per chemische samenstelling de bronnen weergegeven en het mogelijke
risico voor de collectie wanneer een bepaald gas aanwezig is in de omgeving van een museale collectie.
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Bepaling van prestatie-eisen klimaatsystemen
De randvoorwaarden voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid welke gesteld worden aan museaal
binnenklimaat zijn afhankelijk van de collectie, de gebouwconstructie en het gebruik van het gebouw.
Zodoende wordt in het ASHREA handbaak onderscheid gemaakt in vijf klimaatklassen: AA, A, B, C en
D (zie bijlage IV). Hierbij kent klasse AA het hoogste beschermingsniveau voor de museale collectie en
klasse D het laagste beschermingsniveau. Daarnaast worden ook nog een klimaatklasse aangeduid
voor archieven en bibliotheken en tot slot een specifieke klasse voor het bewaren van collecties welke
vervaardigd zijn uit metaal.

Naast de klimaatklassen is ook nog de mate van klimaatbeheersing in gebouwen, gekoppeld aan de
genoemde klimaatklassen weergegeven (zie bijlage IV). Tot slot zijn ook nog per chemische samenstelling de maximaal aanvaardbare concentraties van mogelijke luchtverontreinigingen omschreven. Hierbij
is onderscheid gemaakt naar de collectie en de gevoeligheid hiervan voor luchtverontreiniging. In de
laatste paragraaf worden voorstellen gedaan voor mogelijke ontwerpen van museale klimaatinstallaties.

Zoals in hoofdstuk 1 van deze rapportage weergegeven heeft het Nederlands Scheepvaartmuseum de
eisen voor de omloopvitrines en de hieraan gekoppelde klimaatinstallatie omschreven in het Programma van Eisen (P.v.E.) voor omloopvitrines [1]. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het vitrineklimaat en het tussenklimaat in de omgeving van de vitrines. Wanneer de klimaateisen uit het P.v.E. voor
omloopvitrines vergeleken worden met de ASHREA klimaatklassen volgt hieruit dat het vitrineklimaat
overeenkomt met ASHREA klimaatklasse AA en het tussenklimaat met ASHREA klimaatklasse C.
Wat betreft de luchtkwaliteit omschrijft het P.v.E. voor omloopvitrines dat de aan de vitrines toegevoerde
lucht zeer goed gefilterd moet worden van stof, bacteriën, schimmels en chemische verontreinigingen.
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Literatuurbron 2:
Titel:

HUMIDITY AND MOISTURE IN HISTORIC BUILDINGS;
The origins of building and object conservation [3]

Auteur:

J.P. Brown en W.B. Rose

Bron:

APT Bulletin, vo/.27,No. 3, Museums in historie buildings. (1996), pp. 12-23.

Hedendaagse standaarden voor optimale relatieve luchtvochtigheid in historische gebouwen en in de
omgeving van museale collecties zijn gebaseerd op praktijkervaring in plaats van wetenschappelijk onderzoek. Deze literatuurbron omschrijft de geschiedenis van het beheersen van (lucht)vochtigheid in
historische gebouwen .

In de achttiende eeuw vond gebouwklimatisering plaats middels warmteafgifte door openhaarden.
Vocht werd buitengehouden door het uitpandig afvoeren van regenwater. De warme lucht van de openhaarden werd afgevoerd door schoorstenen. Ten gevolge van de thermische trek werd buitenlucht in
het gebouw naar binnen getrokken . Daarnaast werd veelal gasgestookte verlichting toegepast. Bij het
verbrandingsproces komt S0 2 vrij in de ruimte. In deze tijd was er dus geen sprake van temperatuur- en
(lucht)vochtigheids beheersing .

In de negentiende eeuw werden veel steden verontreinigd ten gevolge van het stoken op kolen . Om
verontreiniging van het interieur te voorkomen werden de eerste mechanisch gebalanceerde ventilatiesystemen toegepast. Het grote voordeel van deze systemen was de mogelijkheid om ventilatielucht te
filteren . Aanvang van de twintigste eeuw werden de ventilatiesystemen uitgebreid met sproeibevochtigers . In 1910 werd voor het eerst vastgesteld dat een stabiele RV tussen 55 en 60% bijdraagt aan het
behoud van schilderijen .

Omstreeks 1927 werd een volledig air-conditioning systeem in de National Gallery of London aangebracht. Ten gevolge van het zeer droge jaar 1929 werd in het museum schade aan schilderijen vastgesteld. De oorzaak van de schade lag aan de hoge dagelijkse RV-variatie. Klimaatbeheersing op ruimteniveau was in die tijd nog niet mogelijk.

Na de tweede wereldoorlog is voor het eerst gebruik gemaakt van glazen voorzetpanelen voor schilderijen. Het voordeel hiervan is dat het schilderij beschermd werd tegen luchtverontreiniging en dat RVvariaties gedempt werden .

Omstreeks 1960 werd de kamerkoeler voor groot publiek beschikbaar. Veel musea werden uitgerust
met koeling en bevochtiging . Als gevolg van een reeks schades aan historische gebouwen in de navolgende jaren bleek dat ook de gebouwconstructie van groot belang is bij het beheersen van de relatieve
luchtvochtigheid.

Begin van de tachtiger jaren werd vastgesteld dat haast de bandbreedte van de RV strikte grenzen gesteld moeten worden aan de toelaatbare RV variatie. Een maximale RVvariatie van 3% bij 55% werd
als goed bevonden.
Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

Afstudeerproject • Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

16

Ook dit bleek echter niet optimaal, omdat dat matige bouwfysische kwaliteit van historische gebouwen
vaak de oorzaak was van ontstane schade aan museale objecten. Hierdoor ontstaat een conflictsituatie.
Op het moment dat museale objecten tentoongesteld worden in historische gebouwen, waarbij de klimatisering afgestemd is op het behoud van de museale collectie, ontstaan bouwfysische problemen
aan het gebouw en op den duur aan de collectie. Anderzijds wordt de uitstraling en beleving van het
historische gebouw verminderd wanneer de museale collectie in (geklimatiseerde) vitrines ondergebracht wordt. Dit is een spanningsveld tussen de technische ontwerpers en museum conservatoren .

Ook het gebruik van meetapparatuur brengt risico's met zich mee. Een foutieve meetwaarde of een incorrecte positie van de meetopnemer kan leiden tot afwijkende RV-beheersing met mogelijke schade
aan museale objecten als gevolg.

Geconcludeerd kan worden dat het ontwerpen van een klimaatinstallatie voor een museum afhankelijk
is van de kwetsbaarheid van de museale objecten en de bouwkundige kwaliteit van de gebouwschiL
Per situatie zal een afweging van prioriteiten gemaakt moeten worden om tot een specifiek ontwerp van
de klimaatinstallatie te komen.
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Literatuurbron 3:

Titel:

LET'S BE HONEST;
Realistic environmental parameters for loaned objects [4]

Auteur:

J. Ash/ey-Smith, N. Umney en D. Ford

Bron:

Victoria and Albert Museum London

In de museumwereld worden regelmatig kunstvoorwerpen uitgeleend . De musea die objecten lenen
moeten voldoen aan door het uitlenende instituut gestelde klimaateisen voor de ruimte waarin het object
tentoongesteld wordt. Daarnaast worden ook vaak eisen gesteld aan de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de omgeving van het object tijdens het vervoer.

Soms worden door de instanties die museumstukken uitlenen dergelijk hoge klimaateisen gesteld dat
het voor musea niet mogelijk is om stukken te lenen . Andere musea negeren de klimaateisen en stemmen onterecht toe met de gestelde klimaateisen waaraan echter niet voldaan kan worden .

De gestelde klimaateisen hebben vooral betrekking op het behoud van de meest kwetsbare materialen
zoals organische materialen en historisch fotomateriaal. Deze kunnen het beste beschermd worden bij
een RV lager dan 50%. Voor vele andere materialen, welke minder kwetsbaar zijn voor RV-variatie,
kunnen ruimere klimaateisen gehanteerd worden .

Er bestaan regelmatig misverstanden tussen verschillende musea over de precisie en nauwkeurigheid
van de meetapparatuur waarmee het binnenklimaat vastgesteld wordt. Aangezien RV-opnemers van
goede kwaliteit een afwijking hebben van +/- 3%, kan het voorkomen dat twee RV-opnemer in een zelfde ruimte onderling 6% afwijken. Behalve de kwaliteit van de meettechniek zijn ook de meetposities van
groot belang bij het vaststellen van het klimaat in het museum . Tot slot bestaan er ook nog afwijkingen
tussen de meetfrequentie van verschillende musea. Deze zaken hebben tot gevolg dat instanties onderling niet beschikken over vergelijkbare klimaatgegevens .

Kunstuitleen brengt grote kosten met zich mee. Transportkosten maken een groot deel uit van de totale
kosten. De kosten van tentoonstellingen zouden aanzienlijk verlaagd kunnen worden wanneer het uitlenende instituut de klimaateisen tijdens vervoer zou afstemmen op de specifieke klimaateisen voor het te
vervoeren object.

Schade aan museale objecten ten gevolge van de klimatisering komt zelden voor. De meeste schade
aan objecten wordt veroorzaakt door transportschade.

Geconcludeerd kan worden dat de klimaateisen die uitlenende instituten stellen gerelativeerd zou moeten worden. Per object moeten de klimaateisen vastgesteld worden om kosten te reduceren en kunstuitleen in de toekomst eenvoudiger te maken.
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Lîteratuurbron 4:
Titel:

PASSIEVE CONSERVERING;
klimaat en licht [5]

Auteur:

Dr. B.A.H.G. Jütte

Bron:

Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap

Deze literatuurbron omschrijft de noodzaak van strikte eisen ten aanzien van klimaat en licht nabij
voorwerpen die behouden moeten blijven en gevoelig zijn voor de genoemde aspecten. Tevens geeft
de literatuurbron "Passieve Conservering" richtlijnen voor het behouden van museale collecties. In het
kader van dit onderzoek dient het binnenklimaat te voldoen aan de volgende eigenschappen voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid:

•

oe en 22 oe;
Maximale temperatuurvariatie: 2 oe per uur tot 3 oe per 24 uur;

•

Relatieve luchtvochtigheid tussen 49 en 52 %;

•

Maximale variatie in de relatieve luchtvochtigheid: 2% per uur tot 3% per 24 uur.

•

Temperatuur: tussen 18

De genoemde bandbreedte voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid maken deel uit van het Programma van Eisen voor omloopvitrines.

Naast klimaataspecten geeft deze bron ook de gewenste lichtniveaus in museale omgeving aan:
•

Verlichtingsniveau voor matig lichtgevoelige objecten: 150 lux maximaal;

•

Verlichtingsniveau voor zeer lichtgevoelige objecten: 50 lux maximaal.

Om het verlichtingsniveau zo laag mogelijk te houden dient het lichtste vlak zo kort mogelijk bij het object gepositioneerd te worden.
Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van de volgende typen lichtbronnen:
•

Daglicht;

•

Standaard gloeilampen met Wolfraam draden;

•

Fluorescentie armaturen;

•

Halogeenverlichting in zeer beperkte mate.

Bij dit onderzoek wordt tevens onderzocht wat het thermisch effect is van "cool white" LED-verlichting
welke een zeer beperkt deel infraroodstraling bezitten. Naast infraroodstraling dient ook de hoeveelheid
ultraviolette straling beperkt te worden.

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

19

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

Literatuurbron 5:

Titel:

RGD ADVIESRICHTLIJN LUCHTKWALITEIT MUSEUMDEPOTS [6]

Auteur:

R. Vosteen

Bron:

Minesterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deze literatuurbron geeft een overzicht van de door de RGD vastgestelde adviesrichtlijn ten aanzien
van luchtkwaliteit in museumdepots. Museumdepots kunnen op basis van uitvoering en voorzieningen
worden ingedeeld in klimaatklassen . Het deltaplan Cultuurbehoud stelt de eisen aan klimatisering voor
deze klimaatklassen . Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het niveau van conservering.
Naast de klimaatklassen worden ook eisen gesteld ten aanzien van matriaalgroepen en luchtzuiverheid .
Aangezien deze richtlijn betrokken is op het conserveren en opslaan van museale objecten, zijn de
richtlijnen niet één op één vergelijkbaar met het tentoonstellen van museale objecten in klimaatvitrines .

Voor het ontwerp van de klimaatinstallatie voor het meetonderzoek is wel gebruik gemaakt van de prestatieomschrijving van bedrijfsvoering van de luchtbehandeling . Aspecten uit de regelbaarheid zijn opgenomen in de regelinstallatie van de proefopstelling .

Literatuurbron 6:

Titel:

EXHIBIT CONSERVAliON GUIDELINES;
lncorporating Ganservation lnto Exhibit Planning, Design and Production [7]

Auteur:

T. Raphael

Bron:

National Park Service
Division of Con servation
Harpers Ferry Center.

De CD-rom Exhibit Ganservation Guidelines geeft een omschrijving van een groot aantal aspecten welke gerelateerd zijn aan het ontwerpen van een museale tentoonstelling, zoals planning van een tentoonstelling, ontwerp van een tentoonstelling, vitrineontwerp en het bouwen en installeren van de technische voorzieningen. Voor dit project zijn de volgende onderwerpen uitgelicht:
•

Luchtfiltering;

•

Toepassing van hygroscopische materialen;

•

Toepassing constructiematerialen in vitrines.

Luchtfiltering
De Exhibit Ganservation Guidelines geven aan dat van verschillende typen filters gebruik gemaakt kan
worden. De selectie van het filter is voornamelijk afhankelijk van de materialen van de tentoon te stellen
objecten. Voor actieve klimaatvitrines wordt aanbevolen om gebruik te maken van actiefkool filters. De3

ze filters reduceren stikstofdioxide tot 10 1Jg/m lucht.
Daarnaast vangt dit filter ook zwaveldioxide, ozon, formaldehyde en waterstofsulfide af. Bij actieve klimaatvitrines is een actiefkool filter zeer effectief. Voor het afvangen van stof kunnen HEPA-filters het
beste toegepast worden.
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Toepassing van hygroscopische materialen
Het meest toegepaste hygroscopische materiaal is silicagel. Afhankelijk van de temperatuur van de
aanwezige lucht wisselt deze stof vocht uit met de omgevingslucht. Dit principe wordt dikwijls toegepast
bij vitrines die niet actief geventileerd worden, passieve vitrines, omdat vochtuitwisseling in de vitrine het
meest effectief is bij een luchtdichte vitrine. Silicagel kan echter ook toegepast worden in actieve vitrines. Vooral bij installatiestoring kan de aanwezige hygroscopische stof de RV-verandering afremmen.
De Exhibit Conservalion Guidelines geven aan dat hybride gels nog actiever zijn dan silicagels, voornamelijk in het RV-gebied van 40 - 60 %. De traditionele silicagels zijn het meest werkzaam in het RVgebied van 30- 40 %.

De toepassing van hygroscopische stoffen zal in het tweede meetonderzoek verder onderzocht worden .
In dit onderzoek wordt het effect van hygroscopisch materiaal beperkt tot het simulatieonderzoek .

Toepassing constructiemater,ialen vitrine
Bij het ontwerpen en inrichten van vitrines moet veel aandacht besteed worden aan de materialisering .
De gebruikte materialen mogen geen organische of chemische stoffen afscheiden die mogelijk kunnen
leiden tot beschadiging van de museale objecten. Als voorbeeld mag geen onbehandeld hout gebruikt
worden en dient de beglazing emissievrij en niet voorzien te zijn van onbekende coatings of films .

Deze aandachtspunten moeten deel uit maken van de definitieve vitrinedetaillering na afloop van het
meetonderzoek.
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Literatuurbron 7:

Titel:

ABSORBENT BUILDING MATERIALS;
The role of absorbent building materialsin moderating changes of relative humidity [8]

Auteur:

T. Padfield

Bron:

Technica/ University of Denmark
Department of Structural Engineering and Materials

Deze literatuurbron omschrijft het gebruik van vocht absorberende materialen in de gebouwde omgeving. Er wordt een omschrijving gegeven hoe een proefkameronderzoek naar vochttransport uitgevoerd
kan worden.

Deze literatuurbron is als informatiebron gebruikt, verder niet in onderzoek toegepast.

Literatuurbron 8:

Titel:

A CONTROL MODUL FOR RH-CONTROL IN DISPLAY CASES [9]

Auteur:

S. Miehalski

Bron:

lntemetbron, onbekende publicatie

Deze literatuurbron omschrijft een be- en ontvochtigingsmodule voor vitrines. Dit systeem is ontworpen
en toegepast in de ?Oer jaren van de vorige eeuw. Uitgegaan wordt van een halve luchtwisseling in de
vitrine per dag. Voor de be-en ontvochtiging wordt gebruik gemaakt van silicagel. Dit systeem werkt
ideaal wanneer de luchttemperatuur in de vitrine en in de omgeving van de vitrine gelijk aan elkaar zijn.
Dit zal in praktijk niet het geval zijn .

Tevens beschrijft deze literatuurbron dat mechanisch geventileerde vitrines in combinatie met een grote
hoeveelheid silicagel een constante RV realiseren zonder dat aanvullende centrale be- en ontvochtiging
noodzakelijk is. Dit aspect wordt verder onderzocht tijdens het simulatieonderzoek.

De onderstaande literatuurbronnen zijn benut als informatiebron met betrekking tot passieve vitrines en
worden niet verder omschreven:
•

Padfield, T, Control of RH and pol/ution in show cases and picture frames [1 0], Technica! University
of Denmark I Department of Structural Engineering and Materials 1966

•

Padfield, T, Design of a museum show case [ 11 ], London Conference of the International Institute
for Conservation 1967.
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DEEL I- MEETONDERZOEK
Het projectteam van het NSA heeft een ontwerp gemaakt voor de actief geklimatiseerde omloopvitrines.
Om het ontwerp en de uitgangspunten van de vitrines te detailleren en controleren is
een meetonderzoek uitgevoerd.

Dit hoofdstuk omschrijft achtereenvolgens:
•

de opzet van het meetonderzoek;

•

het luchtstromingsonderzoek;

•

het thermische en hygrische onderzoek.

In de opzet van het meetonderzoek worden specifieke aspecten uit de voorbereidingsfase omschreven.
In de paragraaf luchtstromingsonderzoek worden de aanpak en de resultaten van het luchtstromingsonderzoek omschreven. In de navolgende paragraaf worden de aanpak en de resultaten van het thermische en hygrische meetonderzoek omschreven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en
aanbevelingen.

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief ge klimatiseerde vitrines

3.1.

24

OPZET MEETONDERZOEK
Voorafgaand aan het meetonderzoek heeft een voorbereidingsfase plaatsgevonden . Gedurende deze
periode hebben onder andere de volgende werkzaamheden plaatsgevonden :
•

Onderzoek naar een geschikte locatie om de metingen uit te kunnen voeren;

•

Onderzoek naar meettechniek waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kan worden;

•

Onderzoek naar de beschikbaarheid van meettechniek bij diverse Europese
onderzoeksinstellingen;

•

Planning van het onderzoek;

•

Het opstellen van het meetplan;

•

Het ontwerpen van de klimaatinstallatie;

•

Het afstemmen van de luchttoevoerconfiguratie van de proefvitrines met de industrieel ontwerper;

•

Inkoop van materialen ;

•

Voorbereiding van de meettechniek.

•

Afstemming van de installatiewerkzaamheden op de meetlocatie;

In de navolgende subparagrafen zijn de specifieke resultaten uit de voorbereidingsfase omschreven.

3.1.1.

MEETPLAN
Voorafgaande aan het meetonderzoek is een meetplan opgesteld (zie bijlage 11). Het oorspronkelijke
meetplan is op een aantal punten gewijzigd in verband met beperkte tijd en middelen voor de uitvoering
van de meting. Deze wijzigingen zijn in het navolgende weergegeven .

Ten eerste is maar één van de twee meetfasen uitgevoerd . De tweede meetfase wordt uitgevoerd medio 2008 wanneer proefvitrines gemaakt zijn op basis van het definitieve ontwerp en maakt geen deel
uit van dit afstudeerproject. Zodoende zijn ook de meetdoelen voor het eerste meetonderzoek bijgesteld . De meetdoelen van het eerste onderzoek zijn:
•

Het detailleren van de luchttoevoer van de vitrines ter vaststelling van een uniforme en
gelijkmatige luchtstroming;

•

Het onderzoeken van de maximaal toelaatbare luchtsnelheid in de vitrines;

•

Het onderzoeken van de effecten op de luchtstroming door het plaatsen van plateaus in de staande
vitrine;

•

Het vaststellen van de temperatuurverdeling in de vitrines bij verschillende ruimte- en vitrinecondities ter controle van de CFD-berekeningen;

•

Het onderzoeken van de invloed van vitrineverlichting, evenals het in- en uitschakeleffect hiervan op
de luchttemperatuur, de horizontale en verticale temperatuurgradiënt en de relatieve luchtvochtigheid.
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Tijdens het tweede, nog uit te voeren, meetonderzoek zullen de volgende aspecten onderzocht worden:
•

Metingen ter controle van de conclusies uit fase 1 met betrekking tot een goede laminaire stroming
en de extreme waarden voor de omgeving;

•

Hoe kunnen de effecten van een calamiteit (risico-analyse) op het vitrineklimaat zoveel mogelijk beperkt worden (relatieve vochtigheid, temperatuur, luchtzuiverheid en luchtdruk hiërarchie);

•

Hoe kunnen hygroscopische materialen een bijdrage leveren aan een goede vochthuishouding in
een vitrine bij calamiteiten;

•

Eventuele aanvullende metingen die volgen uit de discussie over de resultaten van de eerste fase.

Naast de meetdoel'en zijn ook nog verschillende details in de uitvoering van het meetonderzoek gewijzigd:
•

Tijdens de eerste meetfase zijn geen hygroscopische materialen toegepast in de vitrines. Dit maakt
onderdeel uit van het nog uit te voeren tweede meetonderzoek.

•

Vanwege tijdsdruk zijn 8 van de 36 temperatuursensoren niet nieuw gekalibreerd voor aanvang van
het onderzoek. Deze zijn wel in 2006 gekalibreerd en vervolgens niet meer in een meetopstelling
toegepast.

•

Vanwege de minimale beschikbaarheid van meettechniek zijn geen drukverschilmetingen uitgevoerd.

•

Ten gunste van deinregelnauwkeurigheid van de luchttoevoer van de vitrines is in plaats van variabele volumeregelaars gebruik gemaakt van handinstelbare diafragma inregelkleppen.

•

Vanwege leverbaarheid is het 67% open geperforeerd rooster vervangen door een 50% open geperforeerd rooster.

•

Het is niet mogelijk om met behulp van hittedraad luchtsnelheidsmeters luchtsnelheden conform de
opgegeven nauwkeurigheid te meten bij snelheden lager dan 0,05 m/s. Daarbij kan met dit type meter de richting van het snelheidsveld in de luchtstroming niet bepaald worden. Zodoende is ervoor
gekozen om de luchtsnelheid in de vitrines visueel, met behulp van rookverplaatsing, camera en
meetlint, te bepalen.

•

Vanwege de geringe luchtkanaaldiameter was luchthoeveelheidsbepaling met een meetkruis niet
mogelijk. Aangezien de luchtsnelheden in de toevoerkanalen 2- 4 m/s bedraagt is het volumedebiet van de luchttoevoer naar de vitrines gemeten met behulp van een in juni 2007 gekalibreerde
hittedraad luchtsnelheidsmeter.

•

Vanwege tijdsdruk is de planning van de metingen afwijkend uitgevoerd. De metingen hebben
plaatsgevonden in de periode van 4 juli 2007 tot en met 20 augustus 2007.
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3.1.2.

MEETLOCATIE
De vitrine testen hebben plaatsgevonden bij Trox Technik GmbH in Neukirchen-VIuyn, Duitsland. Trox
is ontwikkelaar, producent en distributeur van componenten en systemen voor klimatisering en ventilatie
van gebouwen. Voor de ontwikkeling van haar producten heeft Trox een eigen luchttechnisch en akoestisch laboratorium. Dit laboratorium bestaat uit vier luchtstromingskamers, één koelplafond-testruimte en
twee akoestische meetruimten.

Voor dit meetonderzoek is gebruik gemaakt
van de koelplafond-testruimte (zie figuur 3.1 ).
Trox

gebruikt

deze

ruimte

om

de

koelcapaciteit van koelplafonds vast te stellen
(zie figuur 3.2). Hiertoe is de ruimte voorzien
van watergevoede wanden, plafond en vloer.
Het

water

dat

zich

hierin

bevindt

kan

gecontroleerd verwarmd worden. Hierdoor
ontstaat een gelijkmatige opwarming van de
klimaatruimte. Door deze eigenschap kan
een temperatuurverschil gerealiseerd worden
tussen, in dit geval, de lucht in de omloopvitrine en de omgevingslucht. Het is

Figuur 3.1: Koelplafond-proefstand bij Trox

echter niet mogelijk om het systeemwater,
en daarmee de klimaatkamer, te koelen.

De binnenwanden van de klimaatkamer zijn voorzien van isolatiemateriaal (zie figuur 3.1 ). Deze isolatie
zorgt voor het beperken van de warmteoverdracht tussen de klimaatkamer en de omgeving en vice versa. Hierdoor is Trox in staat om de opgenomen warmte van de koelplafonds nauwkeurig vast te stellen.
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De besturing van de klimaatkamer vindt plaats met behulp van een regel-PC (zie figuur 3.1 ). Via deze
PC kan het vermogen van de verwarmer proportioneel geregeld worden. Bij deze klimaatkamer is het
niet mogelijk om een specifieke gewenste temperatuur van de klimaatkamer met het besturingssysteem
te realiseren aangezien er bij een proportionele regeling altijd een zekere afwijking (offset) ten opzichte
van het setpoint blijft bestaan .

Het gevolg hiervan is dat de thermische metingen plaatsgevonden hebben bij stabiele, maar
niet specifiek geprogrammeerde, klimaatkamertemperaturen . Het temperatuurverschil tussen
de klimaatkamer en de vitrines is bijgestuurd
door het aanpassen van de luchttoevoercondities van de vitrines.

Figuur 3.2: Klimaatkamer in gebruik door Trox met isolatie
panelen op alle scheidingsvlakken
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KLIMAATTECHNIEK
Om het luchtstromingsonderzoek en het thermisch meetonderzoek uit te kunnen voeren is een klimaatinstallatie ontworpen. Deze paragraaf omschrijft het ontwerp, de capaciteiten en eigenschappen van de
klimaatinstallatie. Deze installatie bestaat uit de volgende componenten:
•

Luchtbehandelingskast;

•

Luchtverdeelinrichting;

•

Koelmachine;

•

Regeltechniek;

•

Luchtbevochtiger;

•

Luchtentvochtiger .

Luchtbehandelingskast
De testvitrines worden door middel van een relatief kleine unit (700 m3 /h) van geconditioneerde lucht
voorzien (Zie figuur 3.3). Deze unit, van het fabrikaat Fischbach, is voorzien van een filter, toevoerventilator, expansiesectie, koeler met druppelvanger en (elektrische) verwarmer.

Figuur 3.3: Luchtbehandelingskast

De luchtbehandelingskast met bovengenoemde componenten is in een ongeconditioneerde, afgesloten
kelderruimte opgesteld . In deze kelderruimte bevindt zich de klimaatkamer welke gebruikt is voor dit
onderzoek.

De luchtbehandelingskast zuigt omgevingslucht uit de kelder aan. De geconditioneerde lucht aan de uittredezijde van de luchtbehandelingskast wordt voor circa 40% via een luchtkanalenstelsel toegevoerd
aan de vitrines. De overige 60% van de toevoerlucht wordt gerecirculeerd in de kelderruimte om een
stabiel klimaat in de kelderruimte te realiseren. De retourlucht van de vitrines wordt in de kelder teruggestort. Zie figuur 3.4 voor de opstelling van de luchtbehandelingskast en de vitrines.
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Vanwege het geringe luchtdebiet is het technisch
gezien erg complex om de lucht nauwkeurig te
bevochtigen in de luchtbehandelingskast. Voor
deze klimaatinstallatie is ervoor gekozen om de
omgevingslucht

in

de

kelder

separaat

te

bevochtigen en middels de koeler en verwarmer
in de luchtbehandelingskast op de gewenste RV
bij te regelen. Hetzelfde geldt voor ontvochtiging
van de lucht. In de kelderruimte wordt een
separate luchtontvochtigingsunit geplaatst welke,
Figuur 3.4: LuchNoevoer en -retour van de vitrines

indien nodig, de omgevingslucht in de kelder kan
ontvochtigen.

In

b ~ lage

111 wordt een omschrijving gegeven van de capaciteiten van het luchtbehandelings-systeem.

Tevens wordt in bijlage V het Mollier-diagram met het klimaatgebied van het museale vitrine klimaat en
van het tussenklimaat weergegeven .

Luchtverdeeltechniek

Om de geconditioneerde lucht van de luchtbehandelingskast gecontroleerd naar de vitrines te voeren is
een sendzimir verzinkt luchtkanalensysteem toegepast. De luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen van de
testvitrines zijn uitgevoerd in ronde luchtkanalen. De kanaalaansluitingen op de vitrines zijn uitgevoerd als flexibele aluminium luchtslangen met een maximale lengte van 1m.

De aftakkingen van de luchttoevoer naar de vitrines zijn voorzien
van diafragma inregelkleppen (zie figuur 3.5). Met dit type inregelkleppen is het mogelijk om geringe luchtdebielen nauwkeurig in te
stellen.
Figuur 3.5: Diafragma inregelklep
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In figuur 3.6-a, b en c is het luchtkanalenstelsel weergegeven.
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Figuur 3.6-a: Luchtkanalensysteem meetonderzoek

Figuur 3.6-b:

Luchttoevoersysteem met
diafragma inregelkleppen
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Koelmachine
Om het benodigde koelvermogen voor de luchtbehandelingskast te realiseren is een koelmachine opgenomen in de klimaatinstallatie. De specificaties van deze koelmachine zijn omschreven in bijlage 111.

In het gekoeldwaterleidingnet is een buffervat opgenomen om de schakelmomenten van de koelmachine te minimaliseren . Daarnaast is de aansluiting van de koelbatterij voorzien van een bypass met drieweg regelklep. Deze regelklep zorgt voor het toevoeren van het gewenste koelvermogen aan de koelbatterij in de luchtbehandelingskast. In 3.7 is het koelproces weergegeven .

ontluchter
~--------------

T_out = e=::;

lnregelafsluiter

KM

Lucht
k:oeler in ____.

____.

Lucht
koeler_uit

Drieweg-regelklep
T_ir = "2'C

lnregelafsluiter

vul-/
aftapkra~m

Figuur 3.7: Processchema van het koelsysteem
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Regeltechniek

Om het luchtconditioneringsproces te beheersen is de klimaatinstallatie uitgevoerd met een regelinstallatie. De regelinstallatie heeft de volgende eigenschappen:
•

Uitlezing luchttoevoerdebiet per vitrine;

•

Bediening van het setpoint relatieve luchtvochtigheid en temperatuur inblaaslucht;

•

Uitlezing van de relatieve- en absolute luchtvochtigheid en luchttemperatuur van de inblaaslucht;

•

Weergave van de klepstand van de driewegregelklep;

•

Weergave van de actuele verwarmercapaciteit;

•

Weergave van het drukverschil over het luchtfilter;

•

Bedienen van koelmachine, verwarmer en ventilator.

De toegepaste regelsoftware is fabrikaat Priva HX. Met behulp van het programma TC Vision kan de
installatie continu gemonitord worden (zie figuur 3.8).
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Figuur 3.8: Processchema van het koel- en luchtbehandelingssysteem
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3.1.4.

MEETTECHNIEK

Dit hoofdstuk omschrijft de meettechniek en -apparatuur welke gebruikt is voor dit meetonderzoek. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:
•

Werking en nauwkeurigheid van de toegepaste meetopnemers;

•

Eigenschappen van de toegepaste data-aquisitie;

•

Omschrijving van de overige toegepaste apparatuur.

Werking en nauwkeurigheid van de toegepaste meetopnemers
Voor dit onderzoek zijn de volgende meetopnemers toegepast:

•

Weerstandsthermometers;

•

Capacitieve RV-sensoren;

•

Hittedraad luchtsnelheidsmeter.

Weerstandsthermometers
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van
NTC thermistors voor de bepaling van de
luchttemperatuur in de vitrines (zie figuur
3.9) . Een thermistor is een elektrische
weerstand (component) waarvan de elektrische weerstand afhankelijk is van de tempe-

Figuur 3.9: NTC thermistors

ratuur. Een NTC (Negativ Temperature Coefficient) is een thermistor met een negatief temperatuurscoefficient. Dit wil zeggen dat de sensor zijn hoogste elektrische weerstand heeft bij de laagst meetbare
temperatuur voor die opnemer.

Bij NTC thermistors wordt de temperatuur berekend uit de weerstandswaarde met behulp van de Steinhart-Hart functie [12) :

T=

1
A+ (B ·ln(R)) + (C · ln(R)) 3

-273,15 [ C]
0

Hierbij is R de gemeten weerstandswaarde van de opnemer. De specifieke eigenschappen van de NTC
zijn ondergebracht in de coëfficiënten A, B en C.

De benodigde spanning en stroom voor het meten van de weerstandswaarde is bij dit onderzoek geleverd door de datalogger, Agilent 34970A, met ingebouwde multimeter.
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De bij dit onderzoek toegepaste NTC's hebben de volgende eigenschappen:
•

Type:

2-draads NTC

•

Maximale weerstandswaarde :

100

Gekalibreerd meetbereik

0-40

Nauwkeurigheid

+/- 0,02

•

kO

De nauwkeurigheid van de meetopnemers is afhankelijk van de kalibratie. Voor dit onderzoek is een
nieuwe datalogger aangeschaft. Deze is in de fabriek gekalibreerd en voorzien van kalibratierapport.
28 van de 36 gebruikteNTC's zijn voorafgaande aan het onderzoek d.d. 29 juni 2007 gekalibreerd. De
overige NTC's zijn op 1 maart 2006 voor het laatst gekalibreerd en daarna niet meer voor meetdoeleindeningezet

De nauwkeurigheid van de totale NTC meetopstelling, inclusief bedrading en datalogger bedraagt circa
+/- 0,025 °C. Voor dit onderzoek is een minimum meetnauwkeurigheid van+/- 0,1

oe vastgesteld. De

toegepaste meetapparatuur voldoet hier ruimschoots aan. In bijlage VI is de afwijking per meetopnemer
weergegeven.

Capacitieve RV-opnemers
Voor de bepaling van de relatieve luchtvochtigheid (RV)
in de vitrines en van de klimaatkamer en voorruimte is
gebruik gemaakt van gecombineerde capacitieve RV en
temperatuuropnemers (Zie figuur 3.10).

Deze opnemer registreert de relatieve luchtvochtigheid
met behulp van een capacitief luchtvochtigheidsmeetelement, waarvan de elektrische capaciteit verandert met de relatieve luchtvochtigheid van de lucht. Een
elektronisch meetcircuit vormt het epenemersignaal om
in een modulerend DC 0 - 10 V-signaal. Dit komt overeen met 0- 100% RV.

De luchttemperatuur wordt geregistreerd met een dunfilmmeetelement, waarvan de elektrische weerstand verandert met de temperatuur van de lucht. Deze verande-

Figuur 3.10: RV- en T-opnemer in staande vitrine

ring wordt omgevormd naar een DC 0-10 V-signaal. Dit komt overeen met 0- 100

oe.

Bij dit meetonderzoek is de RV iedere seconde geregistreerd. Er moet echter rekening gehouden worden met een responstijd van 10 sec, met een weergave van 90% van de werkelijke verandering.
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De bij dit onderzoek toegepaste capacitieve RV- en temperatuuropnemers hebben de volgende eigenschappen:

•

Type:

3/4-draads RV en temperatuur opnemer

•

Meetbereik RV:

0- 100

%

•

Nauwkeurigheid RV-meting

+/- 2

%

•

Meetbereik temperatuur

0-100

oe

•

Nauwkeurigheid T-meting

+/- 0,3

oe

•

Stabiliteit

2% RV I 24 maanden

•

Temperatuurdrift

o,o5% Rvre

De RV- en temperatuuropnemers zijn voor aanvang van het meetonderzoek in de klimaatbox van de
TU/e getest. Twee van de vijf opnemers waren vooraf gekalibreerd. De afwijking van de overige drie
opnemers is in de wiskundige vergelijkingen, voor de bepaling van deRVenT uit het 0- 10 V outputsignaal van de meetopnemers, verwerkt. Uit vergelijking van de meetresultaten is gebleken dat voor
opnemer 333 een afwijking van 2% RV blijft bestaan. Bij de beoordeling van de meetresultaten is hiermee rekening gehouden.

Hittedraad luchtsnelheidsopnemer
Voor de bepaling van het luchttoevoerdebiet
van de vitrines is gebruik gemaakt van een hittedraad luchtsnelheidsmeter (zie figuur 3.11 ).
De luchtsnelheidsmeting vindt plaats volgens
het thermische meetprincipe, waarbij de temperatuurafkoeling van de verwarmde sensorkop een maat is voor de aanwezige luchtsnelheid. Naast luchtsnelheid geeft deze meter ook
de luchttemperatuur weer. Deze opnemer is
gekalibreerd in juni 2007.
Figuur 3.11: RV- en T-opnemer in staande vitrine

De toegepaste hittedraad luchtsnelheidsopnemer is gekoppeld aan een Testo 400 multimeter (zie figuur 3.11 ). Het display van dit apparaat
geeft de actuele waarde voor de luchtsnelheid en luchttemperatuur in het luchtkanaal weer. Het loggen
van deze gegevens is met dit apparaat niet mogelijk.

De specificaties van de toegepaste opnemer zijn:
•

Type:

Testo hittedraadsonde met telescoopkop, aangesloten op
Testo 400 multimeter

•

Meetbereik:

0-20 m/s

•

Nauwkeurigheid :

+/- 0,01 m/s in het bereik van +/-0,05- 1,99 m/s

Ter verificatie van de gemeten luchtsnelheid is het luchtdebiet in het toevoerkanaal geverifieerd aan de
hand van deinregelstaten van de diafragma inregelkleppen .
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Tijdens de meetproeven is de luchtsnelheid meermaals op verschillende hoogtes in de luchttoevoerkanalen gemeten. Hierbij is geen luchtsnelheidsverschil waarneembaar tussen het centrum van het kanaal
en aan de wand. Dit duidt erop dat we te maken hebben met een rechthoekig stromingsprotiel in de
luchttoevoerkanelen dat veroorzaakt wordt door een turbulente stroming. Het stromingsprotiel is in dit
onderzoek niet verder onderzocht.

Data-aquisitie
Voor het registreren van de meetdata is gebruik gemaakt van twee verschillende dataloggers, te weten:
•

Grant datalogger type 2040;

•

Agilent 34970A data acquisitie met ingebouwde multimeter.

De Grant datalogger is gebruikt voor de RV-metingen . De specificaties van deze logger zijn :
•

Type:

Grant 2040, type 4F16

•

Aantal kanalen:

32

•

Metingen/sec:

25 readingsis per kanaal

De Agilent datalogger is gebruikt voor de NTC-metingen. De specificaties van deze logger zijn:
•

Type:

Agilent 34970A, met 2* 20 channel multiplexers 34901A

•

Aantal kanalen :

40

•

Metingen/sec:

120 readingsis per kanaal
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Omschrijving van de overige toegepaste apparatuur
Omdat nauwkeurige luchtsnelheidsmetingen middels hittedraadmeters in het bereik van 0 - 0,05 m/s
niet mogelijk zijn, is het luchtstromingsonderzoek via visualisatie uitgevoerd . Voor de luchtstromingsvisualisaties is gebruik gemaakt van een rookgenerator (zie figuur 3.12). Rook is hierbij geïnjecteerd in
het luchtretourkanaal vóór de luchtbehandelingskast. Omdat de rook geïnjecteerd wordt vóór de ventilator ontstaat een goede rookverdeling in de luchttoevoerkanalen van de vitrines.

Figuur 3.12: Look Solutions - Power Tiny rookgenerator

De specificaties van de rookgenerator zijn:
Type:

Look Solutions - Power Tiny

•

Vloeistof:

Look Solutions- Fog Fluid

•

Samenstelling:

water-glycol mengsel

Om het stromingsprotiel in de vitrines te visualiseren is gebruik gemaakt van een lichttoren met een
zeer smalle lichtbundel (zie figuur 3.13-a en 3.13-b) . Hierbij is de lichtbron haaks op de visualisatierichting (=camerapositie) geplaatst (zie figuur 3.13-b ).
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Figuur 3.13-a: Oe ingeschakelde lichttoren

Figuur 3.13-b: Oe lichttoren haaks op de visualisatierichting
geplaatst, hier bij staande vitrine

De luchtstromingsproeven zijn vastgelegd met een HDD digitale videocamera, Sony DCR-SR32E. De
videofragmenten zijn bewerkt met Pinnacle Studio 9.0 .
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SYStEEMCONFIGURATIE VITRINES
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende vitrinetypen, namelijk (zie figuur 3.14):
•
•
•

=600 x 600 x 1900 mm;
Liggende vitrine (LV), LxBxH =600 x 900 x 250 mm;
Schilderijvitrine (SV), LxBxH =200 x 900 x 600 mm.
Staande vitrine (STV), LxBxH

Schilderijvitrine

Staande vitrine

Li~~ende

vitrine

Figuur 3.14: Impressies van de testvitrines

Tijdens de ontwerpfase van de omloopvitrines heeft de industrieel ontwerper Flex!The lnnovationlab in
samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, de Rijksgebouwendienst en
Deerns een ontwerp gemaakt voor de actief geklimatiseerde omloopvitrines. Bij het ontwerp van de vitrines is veel aandacht besteed aan de vormgeving van de luchttoevoer- en luchtafvoervoorzieningen.
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Bij de testvitrines vindt de luchttoevoer op twee verschillende manieren plaats, namelijk:
•

Verticale luchttoevoer via een plenum dat tevens de bodem van de vitrine vormt. Deze vorm van
luchttoevoer geldt voor de staande- en liggende vitrine;

•

Horizontale luchttoevoer via een plenum, met verticale uitblaas in de vitrine. Deze vorm van luchttoevoergeldt voor de schilderijvitrine.

Luchttoevoer staande- en liggende vitrine
Voor de staande- en liggende vitrine is het luchttoevoerplenum uitgevoerd als een rechthoekige bak met
een inwendige hoogte van 254 mm (zie figuur 3.15). De plenumbak is dusdanig ontworpen dat variatie
in plenumhoogte mogelijk is door het verticaal verplaatsen van de bodem . Daarbij is het mogelijk om de
bodem te vervangen door een trechter. Indien de luchttoevoer plaatsvindt via de verstelbare bodem, is
de trechter niet in de vitrine aanwezig .

Luchttoevoer vitrine

Luchttoevoertrechter
Verstelbare bodem
Luchttoevoerplenum
Luchtaanvoer vitrine
Figuur 3.15: Dwarsdoorsnede van het toevoerplenum van de staande- en liggende vitrine

De onderzochte systeemvarianten zijn omschreven in de paragraaf "Aanpak van het
luchtstromingsonderzoek" .

Luchttoevoer schilderijvitrine
Aangezien de schilderijvitrine aan de wand gemonteerd wordt, in plaats van afsteuning op de vloer, kan
het luchttoevoerplenum niet onder de vitrine gepositioneerd worden. Voor de schilderijvitrine is gekozen
om het luchttoevoer- en luchtafvoerplenumplenum achter de vitrine, in de wand, aan te brengen (zie figuur 3.16). De toevoerlucht wordt verticaal het luchtplenum ingeblazen. Vervolgens wordt de toevoerlucht horizontaal de vitrine ingeblazen.
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De onderzochte systeemvarianten zijn omschreven in de paragraaf "Aanpak van het
luchtstromingsonderzoek" .

Luchtretourplenum

Zichtzijde vitrine

Luchttoevoerplenum

Luchtaanvoer vitrine

Figuur 3.16: Dwarsdoorsnede van het toevoer- en retourplenum van de schilderij vitrine

Luchtafvoer vitrines
De luchtafvoer van de staande- en Uggende vitrine vindt plaats middels directe luchtoverstort uit de vitrine naar de omgeving of via een retourkanaaL Bij de schilderijvitrine is een luchtretourplenum voorzien,
dat de lucht naar een retourkanaal leidt. Voor dit onderzoek zijn alle vitrines voorzien van retourluchtkanalen om het klimaat in de klimaatkamer tijdens de metingen niet te verstoren door lucht met een afwijkende temperatuur en vochtinhoud.
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3.2.

LUCHTSTROMINGSONDERZOEK
Om het luchttechnische ontwerp en de uitgangspunten van de omloopvitrines te detailleren en controleren is een luchtstromingsonderzoek uitgevoerd.

In dit hoofdstuk worden ten eerste de aanpak en de uitgangspunten van het luchtstromingsonderzoek
omschreven en ten tweede de hieruit volgende resultaten.

3.2.1.

AANPAK VAN HET LUCHTSTROMINGSONDERZOEK
Het luchtstromingsonderzoek heeft plaatsgevonden bij de volgende luchtsnelheden ter plaatse van de
uitstroomopening in de vitrines:
•

0,03 m/s
0,05 m/s

•

0,10 m/s (alleen schilderij- en liggende vitrine)
0,15 m/s (alleen schilderijvitrine)

Door het verstellen van de diafragma inregelkleppen kan het gewenste luchtdebiet ingesteld worden om
de bovenstaande stijgsnelheden in de vitrines te realiseren . Het hiervoor benodigde luchtdebiet is berekend aan de hand van de volgende vergelijkingen:

V toe - kwwui

=

V toe - vitrine

Aangezien het toevoerkanaal als 0 80 mm uitgevoerd is en het toevoerplenum van de vitrine rechthoekig (bijvoorbeeld LxB = 575x575 mm voor de staande vitrine), kan de volgende vergelijking opgesteld
worden voor de uitstroomsnelheid van de staande vitrine bij 0,03 m/s:
V we- vitrine

= L · B · v,.,i;g

Vroe- l'itrine

= 35,7

Voor het toevoerkanaal geldt:

.

1

V roe - konoal

V kanaa l

=-

4

1r ·

D · V kanual

=2 Û
'
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De ingestelde luchtdebieten zijn gecontroleerd aan de hand aan de inregelstaten van de diafragmakleppen . Hiervoor is het drukverschil met behulp van een drukverschilmeter over de diafragmaklep
gemeten. Met behulp van de inregelstaat is het drukverschil over de klep gecontroleerd aan de hand
van het gewenste debiet en de stand van de diafragmak'lep.

Om de stijgsnelheid van de lucht in de vitrines vast te stellen is rook geïnjecteerd in de luchtretourkanalen. Met behulp van video-opnames is het stromingsprofiel van de lucht vastgelegd . De stijghoogte per
tijdseenheid (dxldt) van de lucht in de vitrines is bepaald aan de hand van de rookverplaatsing (dx)
(zie figuur 3.17).

dxldt

Figuur 3.17: Bepaling van de stijghoogte per tijdseenheid aan de hand van de rookverplaatsing
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Bij de genoemde luchtsnelheden zijn de volgende systeemconfiguraties van het luchttoevoerplenumvoor de staande en liggende vitrine onderzocht (zie bijlage VIl voor schematische weergave):
1.

Rechthoekig luchttoevoerplenum in combinatie met CG-doek*;

2.

Rechthoekig luchttoevoerplenum in combinatie met geperforeerde roosters (50% open op halve
plenumhoogte en 33% open op uitstroomhoogte), al dan niet voorzien van fiberdoek**;

3. Rechthoekig luchttoevoerplenum in combinatie met geperforeerde roosters (50% open op kwart
plenumhoogte en 33% open op uitstroomhoogte, plenumbodem op halve plenumhoogte), al dan
niet voorzien van fiberdoek;
4.

Rechthoekig luchttoevoerplenum in combinatie met geperforeerde roosters (50% open op halve
plenumhoogte en 33% open op uitstroomhoogte), voorzien van fiberdoek op uitstroomopening en
een wervelrooster op de intredeopening van het plenum;

5. Trechtervormig luchttoevoerplenum in combinatie met een geperforeerde rooster (33% open) , al
dan niet voorzien van fiberdoek.

Voor de schilderijvitrine is één systeemconfiguratie onderzocht, te weten :
Rechthoekig plenum in combinatie met een schuin geplaatst geperforeerd rooster (50% open) en een
haaks op de luchtstromingsrichting geplaatst geperforeerd rooster (33% open), al dan niet voorzien van
fiberdoek (zie hiertoe figuur 3.16).

Tot slot is het effect op de luchtstroming onderzocht bij het aanbrengen van plateaus in de staande vitrine. Er zijn luchtstromingsvisualisaties gemaakt voor een luchtdicht plateau, voorzien van spleten aan
de vier glaszijden en voor een geperforeerd plateau (50% open), al dan niet voorzien van fiberdoek.

*

CG-doek;
Een CG-doek (De naam van het CG-doek komt van de firma Ciba Ceigy, een luchtfilterfabrikant uit
Zwitserland, welke het CG als eerste gepatenteerd heeft) is zeer fijn geweven nylon doek dat gespannen is op een metalen frame. In operatiekamers en cleanrooms worden CG-doeken gebruikt bij
laminaire downflow systemen. Vanwege het fijne weefpatroon vervuilen CG-doeken snel. Ter bescherming van het doek worden de CG-doeken veelvuldig gecombineerd met Hepafilters.

**

Fiberdoek, anders genaamd Fiberfill, wordt gebruikt ondermeer als vulstof in de meubelbranche,
maar ook als filterdoek in luchtafzuigunits. Fiberfill is gemaakt van gewatteerde polyester. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van Fiberfill met een massa van 100 g/m 2 •
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3.2.2.

RESULTATEN VAN HET LUCHTSTROMINGSONDERZOEK
De resultaten van het luchtstromingsonderzoek kunnen onderverdeeld worden in de
volgende te beoordelen aspecten:
•

Maximaal toelaatbare luchtsnelheid;

•

Optimale systeemconfiguratie voor een gelijkmatige luchtstroming;

•

Invloed op de luchtstroming bij het plaatsen van plateaus in de staande vitrine.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in resultaten gebaseerd op visualisatie, luchtsnelheid en luchtdebiet
Aan het einde van deze paragraaf worden de specifieke eigenschappen van de onderzochte vitrines
weergegeven in tabelvorm.

Maximaal toelaatbare luchtsnelheid
De genoemde systeemconfiguraties zijn alle getoetst op de maximaal toelaatbare luchtsnelheid ter
plaatse van de uitstroomopening in de vitrines. Hierbij is gebruik gemaakt van een modelbootje (zie figuur 3.18). Bij alle luchtstromingsvisualisaties is
het modelbootje nauwkeurig geobserveerd om
beweging van onderdelen vast te stellen. Onderstaand wordt de maximaal toelaatbare luchtsnelheid per type vitrine omschreven.

Staande vitrine
Bij de staande vitrine zijn bewegingen van het
vlaggetje op het bootje vastgesteld vanaf een
luchtsnelheid van 0,10 mis. Dit was uitsluitend het
geval bij de systeemconfiguraties waarbij geen

Figuur 3.18: Modelbootje

gebruik gemaakt is van fiberdoek op het luchtuittrederooster en een wervelrooster op de luchtinlaat van
het plenum. Bij alle overige luchtstromingsvisualisaties zijn geen bewegingen van objectonderdelen
vastgesteld.

Liggende vitrine
De hoogte van de liggende vitrine is onvoldoende om het modelbootje in te kunnen plaatsen. Vanwege
deze reden heeft geen observatie van het bootmodel plaats kunnen vinden. Aangezien de liggende vitrine een gelijke systeemopbouw van het luchttoevoerplenum heeft als de staande vitrine, kan ervan
uitgegaan worden dat bij toepassing van fiberdoek op het luchtuittrede rooster en een wervelrooster op
de luchtinlaat van het plenum eveneens luchtsnelheden tot 0,10 m/s mogelijk zijn.

Schilderijvitrine
Voor de schilderijvitrine zijn bij alle gevisualiseerde luchtsnelheden geen bewegingen van bootonderdelen vastgesteld. Luchtintredesnelheden tot 0,15 m/s zijn mogelijk zonder bewegingsgevaar voor het object.
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Optimale systeemconfiguratie voor een gelijkmatige luchtstroming
Bij alle genoemde systeemconfiguraties is het luchtstromingsprotiel gevisualiseerd voor de toegelaten
luchtsnelheden ter plaatse van de 1uchtuittredeopening.
1

Voor alle vitrines geldt dat het toepassen van fiberdoek op de uittredeopening van het plenum een rustiger en gelijkmatiger stromingsbeeld geeft in vergelijking met uitstroomroosters zonder fiberdoek. In figuur 3.19-a zijn de wervelingen van de luchtstroom zichtbaar aan weerszijden van het bootje bij een vitrine zonder fiberdoek. In figuur 3.19-b is te zien dat de luchtstroom veel gelijkmatiger door toepassing
van het fiberdoek op het luchttoevoerroosteL Boven de zeilen zijn nog enkele wervelingen zichtbaar.

Figuur 3.19-a: Stroming staande vitrine zonder fiberdoek

Figuur 3.19-b: Stroming staande vitrine met fiberdoek

Uit de luchtstromingsvisualisaties met hogere luchtuittredesnelheden (0, 10 m/s en 0,15 m/s) is gebleken
dat ter plekke van de luchtkanaalaansluiting van het plenum een jetstroming ontstaat (zie figuur 3.22-a).
Om jets te voorkomen en het aantalluchtwervelingen bij lage luchtsnelheden te verminderen is een
wervelrooster op de bodem van het plenum, recht boven de luchtkanaalaansluiting, gemonteerd (zie figuur 3.20). Een wervelrooster heeft als eigenschap de verticaal intredende lucht af te buigen en te verdelen in het horizontale vlak (zie figuur 3.21 ).
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Daarnaast wordt vlak boven het rooster een lichte onderdruk gecreëerd ten gevolge van het aanzuigen
van omgevingslucht. Hierdoor ontstaat een zeer goede menging van de vitrinelucht en kunnen
jetstromingen bij de onderzochte stijgsnelheden van de toegevoerde lucht voorkomen worden .

Figuur 3.20: Wervelrooster op plenumbodem staande vitrine

Figuur 3.21 : Stromingsbeeld wervelrooster (©Trox GmbH)

Daarnaast heeft de toepassing van een wervelrooster in de liggende en staande vitrine een groot effect
op het stromingsbeeld ; de relatief turbulente stroming bij een vitrine zonder wervelrooster (figuur 3.22-a)
verandert in een gelijkmatige propstroming (figuur 3.22-b). Deze conclusie is gebaseerd op visuele
waarneming. De turbulentie intensiteit is niet met metingen vastgelegd .

Figuur 3.22-a: Stroming staande vitrine zonder wervelrooster

Figuur 3.22-b: Stroming staande vitrine met wervelrooster

Voor een totaaloverzicht van de filmfragmenten wordt verwezen naar de bij deze rapportage toegevoegde DVD.
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Onderstaand wordt de meest optimale configuratie per vitrinetype omschreven. De omschreven systeemsamenstellingen voldoen hierbij aan de volgende aspecten:
•

Uniforme luchtstroming, met een gelijkmatig stromingsprofiel;

•

Luchtstroming met minimale wervelingen;

•

Veilige luchtsnelheid waarbij de objecten niet beschadigd kunnen worden ten gevolge van bewegin9 door de luchtstroming.

Staande vitrine
De meest optimale systeemconfiguratie voor de staande vitrine betreft (zie figuur 3.23):

Rechthoekig plenum (volledige hoogte: 254 mm) in combinatie met geperforeerde roosters (50% open
op halve plenumhoogte en 33% open op uitstroomhoogte). De 33% open geperforeerde plaat is voorzien van fiberdoek die over de plaat gespannen is. De luchtinstroomopening van het plenum is vanwege
de inregelbaarheid voorzien van een aansluiting 0 80mm. Op de plenumbodem, ter plaatse van de
aansluitflens, is een wervelrooster gemonteerd van het type Trox RFD-R-UD/160. Deze configuratie
geeft een zeer gelijkmatige luchtstroming bij een luchtsnelheid ter hoogte van de uitstroomopening van
het plenum van 0,03 m/s.

De uitstroomopening in de bovenzijde van de vitrine kan gerealiseerd worden door middel van een aansluitflens 0 80mm of een sleuf welke onderdeel mag zijn van een labyrint. Om terugstroming van lucht
uit de omgeving naar de vitrine bij luchtdrukwisselingen in de omgeving te voorkomen moet in ieder geval de volgende verhouding tussen de oppervlakte van het luchtintrederooster en de totale oppervlakte
van de luchtuittredesleuf (of sleuven) aangehouden te worden:

Asleuf

= 0,03 *A intrederooster

Deze verhouding is gebaseerd op visuele waarneming. Zie hiertoe ook de conclusie van de liggende vitrine voor de werkwijze.

Liggende vitrine
De meest optimale systeemconfiguratie voor de liggende vitrine betreft (zie figuur 3.23):

Rechthoekig plenum (volledige hoogte: 254 mm) in combinatie met geperforeerde roosters (50% open
op halve plenumhoogte en 33% open op uitstroomhoogte). De 33% open geperforeerde plaat is voorzien van fiberdoek. De luchtinstroomopening van het plenum is voorzien van een aansluitflens

0 80mm en een wervelrooster van het type RFD-R-UD/200. Dit wervelrooster is op de bodem van het
plenum bevestigd. Deze configuratie geeft een zeer gelijkmatige luchtstroming bij een luchtsne,lheid ter
hoogte van de uitstroomopening van het plenum van 0,03 m/s.

Vanwege esthetische aspecten is het wenselijk om de luchtuittredevoorziening van de vitrine zo klein
mogelijk uit te voeren. Tijdens het onderzoek is onderzocht of het sleufoppervlak van de liggende vitrine, bij een gelijkblijvend stromingsprotiel in de vitrine, gereduceerd kan worden
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In de uitgangspositie is de liggende vitrine voorzien van een sleuf voor luchtuittrede met de afmetingen

=40 x 817 mm. Bij een liggende vitrine met plenumafmetingen L x B =575 x 875 mm bedraagt
de minimaal toelaatbare sleufafmeting H x B =20 x 817 mm.
HxB

Bij afwijkende maatvoering van de liggende vitrine dient de voor de staande vitrine verhouding tussen
de oppervlakte van het luchtintrederooster en de totale oppervlakte van de luchtuittredesleuf (of sleuven) aangehouden te worden.

Hierbij moet de sleuf minimaal aan één zijde over de volledige lengte van de liggende vitrine uitgevoerd
worden. De sleuf mag uitgevoerd worden als een labyrint. In plaats van een sleuf mag er ook een aansluitflens toegepast worden. De doorlaat van deze aansluitflens moet echter ook voldoen aan de bovenstaande verhouding.

~
~

Fiberdoek

I

Rooster33o/oopen

I

v-F-~

i

~~~~~~~~~~~l;f~~~;.~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~
î

'

i

,-----

-

:

J

i
!

!

!

~

-

:!!

l i

I~
!

l
I

I

--1L.__Rooster
50% open
I
____________,

- - - - - I - - - - . ..-----

\

-;-:

/---+~----ji---l~

Wervelrooster

I

Verstelbare bodem

I

.....

Figuur 3.23: Systeemconfiguratie staande- en liggende vitrine
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Schilderijvitrine
De meest optimale systeemconfiguratie voor de schilderijvitrine betreft (zie figuur 3.24):

Rechthoekig plenum in combinatie met een schuin geplaatst geperforeerd rooster (50% open) en een
haaks op de luchtstromingsrichting geplaatst geperforeerd rooster (33% open), voorzien van fiberdoek.
De luchtinstroomopening van het plenum is voorzien van een aansluitflens 0 80 mm . De toepassing
van een wervelrooster op de luchtinstroomopening bij de schilderijvitrine is niet mogelijke en niet noodzakelijk. Het is niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in het luchttoevoerplenum en de noodzaak
ontbreekt doordat de luchtstroming gebroken wordt door de lucht haaks op het intrederooster van de vitrine in te brengen .

Het luchtuitstroomplenum is voorzien van een haaks op de luchtstromingsrichting geplaatst geperforeerd rooster (50% open). Deze mag echter ook als sleuf worden uitgevoerd conform de eerder gedefinieerde voorwaarden bij de liggende vitrine mits men uitgaat van een luchtstijgsnelheid in de vitrine van
0,03 mis.
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Figuur 3.24: Systeemconfiguratie schilderijvitrine
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Invloed op de luchtstroming bij het plaatsen van plateaus in de staande vitrine
De staande vitrine moet de mogelijkheid bieden om op verschillende niveaus in de vitrine plateaus aan
te brengen. Binnen het luchtstromingsonderzoek zijn de volgende plateauvarianten onderzocht:
•

Luchtdicht plateau van 8mm MOF, waarbij de vier glaszijden een spleet van 5mm aangebracht is;

•

Luchtdicht plateau van 8mm MOF, waarbij de vier glaszijden een spleet van 15mm aangebracht ,is;

•

Luchtdicht plateau van 8mm MOF, waarbij de vier glaszijden een spleet van 30mm aangebracht is;

•

Luchtdicht plateau van 8mm MOF, waarbij de vier glaszijden een spleet van 45mm aangebracht is;

•

Geperforeerd plateau met een openingsgraad van 50%, al dan niet voorzien van fiberdoek .

Het plaatsen van een ,luchtdicht plateau met luchtspleten heeft tot gevolg dat er van het luchtintrederooster tot aan het plateau een gelijkmatige propstroming plaatsvindt. Vanaf het plateau ontstaan
luchtjets ter plaatse van de luchtspleten (zie figuur 3.25-a). Boven het plateau bevindt zich een lichte
onderdruk waardoor de luchtkolom een neerwaartse beweging krijgt. Bij de grotere spleten neemt de
luchtstromingssnelheid ter plaatse van de spleten af, maar er ontstaat geen gelijkmatige stroming.

Bij het toepassen van een geperforeerd plateau wordt de gelijkmatige propstroming niet gehinderd (zie
figuur 3.25-b). Het toepassen van een fiberdoek heeft hier geen effect op .

Figuur 3.25-a: Luchtjets bij spleten in luchtdicht plateau
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In onderstaande tabel worden de specifieke technische uitvoeringen van de testvitrines, welke voortgekomen zijn uit het luchtstromingsonderzoek, weergegegeven.

Technische eigen-

Staande vitrine

Liggende vitrine

Schilderijvitrine

Maximaal

35 m~/h bij stijgsnelheid

55 m~/h bij stijgsnelheid

25 m~/h bij stijgsnelheid

luchtdebiet

van 0,03 m/s

van 0,03 m/s

van 0,05 m/s

080mm

080 mm

080mm

2,0 m/s

3,0 m/s

0,8 m/s

Toepassing

Ja, type Trox

Ja, type Trox

wervelrooster

RFD-R-UD/160

RFD-R-UD/200

220 mm

220 mm

Geperforeerd rooster

Ja, 50% open op

Ja, 50% open op

op Y2 plenumhoogte

11 0 mm hoogte

110 mm hoogte

Geperforeerd rooster

Ja, 33% open op

Ja, 33% open op

Ja, 33% open op

op plenumuitstroom

uitstroomhoogte

uitstroomhoogte

verticaal uitstroomvlak

Ja, Fiberfill 100 g/m2

Ja, Fiberfill 100 g/m 2

Ja, Fiberfill 100 g/m 2

0,03 m/s

0,03 m/s

0,05 m/s

schap

I

Diameter
aansluitkanaal
Luchtsnelheid in
aansluitkanaal

Minimale
plenumhoogte

nee

n.v.t.

n.v.t.

I

Fiberdoek op
plenumuitstroom
Toe laatbare stijgsnelheid vd lucht
I

080 mm flens, 080
mm kanaal of sleuf
080 mm flens of sleuf

Uitvoering luchtuittrede

conform

van de vitrine
I

Ästeuf

=

0, 03 *A lntrederooster

080 mm flens of sleuf
conform

Asleuf

=

0,03* Anirederooster

conform:

Asteuf

=

0,03* Aintrederooster.
mits stijgsnelheid van
de lucht in de
vitrine < 0,03 m/s
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3_3.

MEETONDERZOEK

Om thermische en hygrische eigenschappen van de omloopvitrines te onderzoeken is een meetonderzoek uitgevoerd.

De doelen van dit onderzoek zijn:
•

Het vaststellen van de temperatuurverdeling in de vitrines bij verschillende ruimte- en vitrinecondities ter controle van de door Deerns gemaakte CFD-berekeningen in de ontwerpfase;

•

Het onderzoeken van de invloed van vitrineverlichting, alsmede het in- en uitschakelen hiervan .

In dit hoofdstuk worden ten eerste de aanpak en de uitgangspunten van het meetsonderzoek omschreven en ten tweede de hieruit volgende resultaten.

3.3.1.

AANPAK THERMISCH EN HYGRISCH MEETONDERZOEK
Het thermisch onderzoek heeft plaatsgevonden in de meest optimale systeemconfiguratie van de vitrines zoals eerder beschreven . De luchtsnelheid in de vitrine is afgesteld op 0,03 m/s ter plaatse van het
luchtu ittrederooster.

Het thermische gedrag van de klimaatvitrines is onderzocht voor de volgende temperatuurverschillen
tussen de klimaatkamer en de vitrines:
I

Temperatuurverschil

Volg-

Vitrine • klimaatkamer

nummer

[K]

meting

Vitrines hebben een overtemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

1

8

Vitrines hebben een overtemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

0,5

9

Isotherme condities

0

7

Vitrines hebben een ondertemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

0,7

1

Vitrines hebben een ondertemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

1,0

2

Vitrines hebben een ondertemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

1,2

3

Vitrines hebben een ondertemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

1,7

6

Vitrines hebben een ondertemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

2,0

4

Vitrines hebben een ondertemperatuur t.o.v. de klimaatkamer

2,2

5

Meetsituatie

I

Omdat de warmtelevering van de klimaatkamer voorzien is van een proportionele regeling , kon niet geregeld worden op een specifieke ruimtetemperatuur. Het vermogen van de verwarmer van de klimaatkamer kon alleen op basis van een percentage van het maximale vermogen ingesteld worden. De bovengenoemde meetcondities zijn vanwege deze reden voortgekomen uit de tijdens het meetonderzoek
ontstane klimaatkamertemperaturen en konden niet lineair verdeeld worden over de bandbreedte van
het meetprogramma .
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De genoemde temperatuurverschillen zijn gebaseerd op het temperatuurverschil tussen de op één na
onderste NTC thermistor van de klimaatkamer en de op één na onderste NTC thermistor van de staande vitrine. Deze meetopnemers zijn gevisualiseerd in figuur 3.27.

Om de horizontale en verticale temperatuurgradiënt vast te stellen zijn NTC thermistoren in de vitrines,
de klimaatkamer, de voorruimte van de klimaatkamer en in het luchtbehandelingssysteem aangebracht
(zie figuur 3.27).

ledere vitrine is voorzien van acht NTC thermistors in de vitrine, verdeeld in vier stuks aan de wand en
vier stuks centraal in de vitrine. Daarnaast is één NTC thermistor voorzien in het luchttoevoerplenum
van alle drie de vitrines . Het middelpunt van de klimaatkamer is voorzien van vier NTC thermistoren,
verdeeld over de hoogte. Daarnaast zijn de luchttoevoerkanalen voorzien van twee NTC thermistoren,
één direct na de luchtuittrede van de luchtbehandelingskast en één bij aanvang van de luchtverdeelkanalen van de vitrines. Tot slot is de voorruimte van de klimaatkamer voorzien van één NTC thermistor
als referentiepunt. In bijlage VI zijn de meetposities per vitrine, inclusief NTC nummer en de afwijking
van de NTC's weergegeven.

De drie testvitrines zijn alle voorzien van één gecombineerde relatieve luchtvochtigheids- en temperatuuropnemer. Daarnaast zijn zowel de klimaatkamer als de voorruimte voorzien van een gecombineerde relatieve luchtvochtigheids- en temperatuuropnemer.

Referentie thermistors ter bepaling
van temperatuurverschil meting
elimate room

Figuur 3.27: Locaties van de meetopnemers
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Voor aanvang van dit onderzoek waren maximaal vijf gecombineerde relatieve luchtvochtigheids- en
temperatuuropnemers beschikbaar. Uit het stromingsonderzoek is gebleken dat bij de meest optimale
systeemconfiguratie een gelijkmatig stromingsprotiel ontstaat met een goede menging van de vitrinelucht en de toegevoerde lucht. Daarbij zijn geen vochtbronnen in de vitrines aanwezig. Op basis van dit
gegeven mag verondersteld worden dat het absolute vochtgehalte in de vitrine constant is. Hierbij is de
gemeten temperatuur een maat voor de te verwachten relatieve luchtvochtigheid. Zodoende is ervoor
gekozen om per vitrine één opnemer te plaatsen.

Om de invloed van thermische straling op de meetresultaten te voorkomen zijn alle temperatuuropnemers voorzien van stralingsschermen. Deze stralingsschildjes bestaan uit een 100 mm lange PVC
stroombuis omwikkeld met aluminiumfolie (zie figuur 3.28-a en 3.28-b). De buisjes zijn aan de bovenen onderzijde volledig (lucht)open.

Om meetafwijkingen te voorkomen is de meetkop van de NTC thermistor exact in het hart van het stralingsschermpje gemonteerd. Dit is gerealiseerd door de stralingsschermpjes te voorzijn van gebogen
ophangdraden (zie figuur 3.28-b). Deze draden zijn vervolgens met kneedgum aan gespannen nylondraden bevestigd (zie figuur 3.28-a en 3.28-b). De bedrading van de NTC thermistoren zijn eveneens
met kneedgum aan de nylon draden bevestigd.

Draad NTC

Figuur 3.28-a: NTC's met stralingsschermpjes in schilderijvitrine

Figuur 3.28-b: Montagewijze NTC en stralingsscherm
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Naast het thermische gedrag van de klimaatvitrines bij constante thermische belasting is ook het effect
van verlichting in de vitrines onderzocht, evenals het in- en uitschakeleffect Hiertoe zijn 14 LEDarmaturen in de vitrines gemonteerd.
De volgende verdeling is hierbij gehanteerd:
•

Staande vitrine:

8 stuks, waarvan 4 stuks op 630mm hoogte en 4 stuks aan het bovenpaneel op

1900 mm hoogte.
•

Liggende vitrine: 4 stuks, gemonteerd in de bovenhoeken van de vitrine.
Schilderijvitrine:

2 stuks, gemonteerd in beide onderhoeken aan de glaszijde.

De LED-armaturen hebben een vermogen van 4W exclusief transformator. Om een thermische belasting van de transformatoren van de LED-verlichting in de vitrine te voorkomen zijn alle transformatoren
buiten de vitrine gepositioneerd.

De lux waarden van de LED-verlichting mogen variëren van 50 tot 150 lux. Dit wordt echter per object in
samenwerking met de conservator van het Nederlands Scheepvaartmuseum bepaald . Het licht van de
LED's dient vrij te zijn van infrarode en ultraviolette delen van het spectrum . Specificaties van de definitieveLED's zijn nog niet beschikbaar. Deze moeten nog geselecteerd worden.
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Omdat voor aanvang van het meetonderzoek geen tijd aanwezig
was om opwarming ten gevolge van straling door de LEDverlichting te onderzoeken, zijn stralingsschermpjes voor de
zekerheid toegepast. Na afloop van de vitrinemetingen is het
opwarmingseffect door straling van de LED-verlichting alsnog
onderzocht.

Hiertoe is het bootmodelletje zijdelings aangelicht door twee LEDarmaturen, zoals weergegeven in figuur 3.29 . De afstand tussen
het

model

en

de

verlichtingsarmaturen

bedroeg

0,25

m.

Vervolgens is met behulp van een infraroodcamera van fabrikaat
Flir, een infraroodopname gemaakt.
Figuur 3.29: Opstelling infraroodmeting

De opname is gestart bij uitgeschakelde verlichting om invloed van de door de personen afgegeven
warmte tijdens het opbouwen van de opstelling op de visualisatieresultaten te voorkomen . Na een half
uur is de verlichting gedurende 30 minuten ingeschakeld. De cameraopnames zijn vervolgens doorgezet tot een half uur na het uitschakelen van de verlichting . De infraroodcamera was zodanig ingesteld
dat iedere 10 seconden een infraroodbeeld gemaakt is.

Figuur 3.30 geeft de stationaire
situatie aan wanneer de verlichting
nog niet ingeschakeld is. Bij deze
opname bedraagt de gemiddelde
oppervlaktetemperatuur
bootje 20,8

oe

op

21

het

verdeeld over de

meetpunten AR01, AR02 en AR03.
Deze

gemiddelde

temperaturen

schommelen gedurende de opname
zonder verlichting +/- 0,2

oe.

Image
AROI
AR02
AR03

20,3
20,8
20,6
20,7

20,9
20,8
20,8

1,0
0,1
0,2
0,0

Figuur 3.30: Infraroodopname voor verlichting ingeschakeld wordt

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

58

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

Wanneer de verlichting ingeschakeld
wordt is direct een temperatuurverhoging van circa 0,8

oe zichtbaar

ter plaatse van meetpunt AR03 (zie
figuur 3.31 ).

De

oppervlaktetemperatuur

ter

plaatse van ARO 1 en AR02 blijft
constant in de marge van +/- 0,2

oe.

Direct nadat de verlichting uitgeschakeld wordt is de plaatselijke
temperatuurverhoging

op

positie

AR03 nog heel licht zichtbaar. 30
Seconden

nadat

de

verlichting

Figuur 3.31: Infraroodopname bij ingeschakelde verlichting

uitgeschakeld is, zijn beide LEDarmaturen weggenomen. Na het wegnemen van de armaturen was ook de oppervlaktetemperatuur ter
plaatse van AR03 weer terug naar de oorspronkelijke temperatuur (zie figuur 3.32).

Vanwege de hierboven omschreven waarnemingen en het feit dat zowel het hout van het bootje als het
textiel van de zeilen ter plaatse van AR01 en AR02 niet opwarmt onder invloed van de LED-verlichting
kan het volgende geconcludeerd
worden:
De lokale "opwarming" ter plaatse
van AR03 is een gevolg van reflectie van de armaturen. Hierdoor
kan gesteld worden dat opwarming door straling van de LEDverlichting niet aan de orde is.
Hiermee wordt bevestigd dat zich
een minimaal deel van het spectrum van de toegepaste LEDverlichting bevindt in het infrarode
gebied.
20,1
20,7
20,6
20,8

Max

Max- Min

21, I
20,9
20,9
20,9

1,1
0,2
0,2
0,2

Figuur 3.32: Infraroodopname na uitgeschakelde verlichting
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3.3.2. RESULTATEN VAN HET THERMISCHE- EN HYGRISCHE MEETONDERZOEK

De resultaten van het thermisch onderzoek kunnen onderverdeeld worden in de volgende aspecten:
•

Bepaling van de horizontale en verticale temperatuurgradiënt bij uitgeschakelde verlichting;

•

Het effect van het in- en uitschakelen van verlichting op het thermische gedrag van de vitrines;

•

Rel.atieve luchtvochtigheidsmeting;

•

Temperatuurmonitoring in de vitrines .

De resultaten van het onderzoek worden beschreven aan de hand van de meetresultaten van alle metingen. Echter de grafische weergave van de genoemde aspecten wordt slechts betrokken op één
meetsessie. Voor de grafische weergave van de overige metingen wordt verwezen naar bijlage VIII.

Bepaling van de horizontale en verticale temperatuurgradiënt bij uitgeschakelde verlichting

Bij de genoemde temperatuurverschillen zijn metingen uitgevoerd variërend van 0,5 uur tijdens metingen waarbij de vitrines een ondertemperatuur hebben ten opzichte van de klimaatkamer tot 1 uur tijdens
de metingen waarbij de vitrines een overtemperatuur hebben ten opzichte van de klimaatkamer. Deze
metingen hebben plaatsgevonden bij uitgeschakelde verlichting.

De resultaten van deze metingen worden beschreven voor twee situaties, te weten:
•

Metingen waarbij de vitrines een ondertemperatuur hebben ten opzichte van de klimaatkamer;

•

Metingen waarbij de vitrines een overtemperatuur hebben ten opzichte van de klimaatkamer.

Meetresultaten waarbij de vitrines een ondertemperatuur hebben ten opzichte van de klimaatkamer
De klimaatinstallatie die toegepast is bii' dit onderzoek is vanwege beperkte capaciteit opgebouwd uit de
kleinst leverbare componenten. Deze componenten zijn onmogelijk op elkaar af te stemmen. Vanwege
deze reden zijn de schommelende toevoercondities van de luchtbehandelingskast niet te voorkomen.
De toekomstige museuminstallatie is veel groter en voornamelijk stabieler uitgevoerd, waardoordeTen
RV schommelingen van de luchttoevoer geminimaliseerd worden . Het effect van
buffermateriaal op de stabiliteit van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine is niet onderzocht. Het is wel aan te bevelen om in het tweede meetonderzoek het effect van buffermateriaal in
de vitrines te onderzoeken.

Gedurende de meting heerst een constante luchttemperatuur ter plaatse van alle opnemers in de vitrines (zie figuur 3.33). De luchtcondities afkomstig van het luchtbehandelingssysteem kennen een enigszins schommelend verloop. De schommelende luchttemperatuur heeft echter nauwelijks effect op de
stabiliteit van de luchttemperatuur in de vitrines.
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NSA -thermische meting 06-08-2007
lST klimaatkamer- vitrine 1,2 K
Verlichting uitgeschakeld
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Figuur 3.33: Temperatuurverloop vitrines, klimaatkamer en toevoerlucht bij dT=1,2 grC

De maximale temperatuur-variatie van de lucht in de vitrines bedraagt circa 0,04 K. Deze variatie komt
tweemaal per meetcyclus voor. Dit komt overeen met de twee cycli van het temperatuurverloop van de
lucht ter plaatse van de luchtbehandelingskast.

In de figuren 3.34-a, b en c
wordt de gelaagdheid van de
luchttemperatuur
onderzochte
zichtelijk

in

de

vitrines

in-

gemaakt.

Figuur

3.34-a laat de isothermen in
de
-

schilderij-vitrine

zien.

Hieruit is af te leiden dat in de

~·~ , 95 "(

onderste helft van de vitrine
: lJ ,l)IJ"•:..:

een licht temperatuurverloop

:•) .~~~ \ ·ç:

----

-

: '}, t~cr~

-

. r·l,/0"(

in de breedte van de vitrine
zichtbaar wordt.
Dit

komt

voort

uit

positionering van de centrale
luchttoevoer in de vitrine in

'.
Figuur 3.34-a: lsothermen in schilderijvitrine (SV)

'.

combinatie
geringe

met

de

lucht-hoeveelheid.

Verder naar boven wordt de
temperatuurverdeling
matiger.
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Figuur 3.34-b geeft de isothermen in
de staande vitrine weer. Deze figuur
laat een gelijkmatige temperatuurverdeling in de onderste helft van de
vitrine zien.

In de bovenste helft van de vitrine is
een licht temperatuurverloop over de
breedte van de vitrine zichtbaar. Dit

-

~0, 10

-

?0 . c 'C

komt voort uit de stijging van warme
lucht in de vitrine welke zorgt voor de
verticale temperatuurgradiënt

-

,9 ..'C

-

! ,B:'i"C

-

g 65 "C

I loOI

-

'---- - - - - - - - r---I

~

Figuur 3.34-b: lsothermen in staande vitrine (STV)
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Figuur 3.34-c geeft de isothermen
weer in de liggende vitrine. Ook in
deze figuur is het effect van de

)

------------------

toegevoerde gekoelde lucht in het

...__ IF

~

-------:::=::--

r----

hart van de vitrine zichtbaar in de
-

-

vorm van een grotere temperatuur-

t 9 ,6 0"C

stijging in het midden van de vitrine

19 ,5S"C
l 9 ,5 0"C

------- r----

dan aan de wanden . Dit effect wordt

. f~:~~-"E

-

versterkt door de beperkte hoogte van

19,15"C

de vitrine.

~

lil
.sa.

.s2.

'""'

Figuur 3.34-b: lsothermen in liggende vitrine (LV)

Bovenstaande figuren laten zien dat er een gelijkmatige temperatuurverdeling in de vitrines heerst. Om
de klimaatcondities in de vitrines te toetsen aan de in het Programma van Eisen voor omloopvitrines
omschreven eisen voor museaal binnenklimaat [1]. zijn de horizontale en verticale temperatuurgradiënten voor alle metingen bepaald . Bij de bepaling van de horizontale temperatuurgradiënten is uitgegaan
van het gemiddelde temperatuurverschil in het centrum van de vitrine. Bij de bepaling van de verticale
temperatuurgradiënten is het hoogst genoteerde gemiddelde temperatuurverschil tussen de meetpositie
in het centrum van de vitrine en aan de wand van de vitrine weergegeven .

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de temperatuurgradiënten in de vitrines.
dTkk - vitr

Volgnummer
meting

[OC]

T ven _grad

Tvert _ grad

T ven _grc!d

Schilderijvitrine

staande vitrine

Liggende vitrine

0
(

e/m)

0
(

e/m)

0
(

e/m)

7

0,0

0

0

0

1

0,7

0,25

0,13

0,13

2

1,0

0,48

0,26

0,24

3

1,2

0,43

0,24

0,22

6

1,7

1,32

0.83

0.93

4

2,0

1'16

0,71

0,76

2,2

1,29

0,80

0,89

5

I

waarin :
Temperatuurverschil tussen de klimaatkamer en de vitrine
T verr _ grad

Verticale temperatuurgradiënt

[oe I m vitrinehoogte ]

Horizontaal temperatuurgradiënt

[oe I m vitrinebreedte ]
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Thorz_grud

Thorz_grad

Thorz_grad

Schilderijvitrine

staande vitrine

Liggende vitrine

[OC]

(°C/m)

(°C/m)

(°C/m)

7

0,0

0

0

0

1

0,7

0,00

0,08

0,08

2

1,0

0,06

0,08

0,15

3

1,2

0,14

0,09

0,13

6

1,7

0,40

0,23

0,29

4

2,0

0,29

0,24

dTkk-vilr

Meting

0,26
!

5

2,2

0,36

0,23

0,29

Uit beide tabellen blijkt dat bij alle metingen de horizontale en verticale temperatuurgradiënten voldoen
aan de eisen uit het P.v.E. voor omloopvitrines, namelijk maximaal2 oc/m .
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Meetresultaten waarbij de vitrines een overtemperatuur hebben ten opzichte van de klimaatkamer
Zoals reeds in paragraaf 3.1.2 omschreven kan de bij dit onderzoek gebruikte klimaatkamer alleen verwarmd worden. Indien metingen uitgevoerd worden waarbij de vitrines een ondertemperatuur hebben
ten opzichte van de klimaatkamer wordt de hoeveelheid koude in de vitrines gecompenseerd met de
warmte in de klimaatkamer. Hierdoor is de totale hoeveelheid energie in balans.
Indien metingen uitgevoerd worden waarbij de vitrines een overtemperatuur hebben ten opzichte van de
klimaatkamer kan de afgegeven warmte door de vitrines niet door de klimaatkamer gecompenseerd
worden . Dit heeft een geleidelijke temperatuurverhoging gedurende de metingen in de klimaatkamer tot
gevolg.

Om de temperatuurverhoging zo gering mogelijk te houden is de klimaatkamer voor aanvang van de
metingen minimaal 12 uur gekoeld met ventilatielucht. Tijdens de navolgende metingen zijn de vitrines
voorzien van verwarmde lucht. Ondanks het afkoelen van de klimaatkamer wordt de klimaatkamer toch
langzaam opgewarmd door de vitrines . Dit komt tot uitdrukking in de meetresultaten, welke een stijgend
verloop hebben (zie figuur 3.35.) .
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öT klimaatkamer -vitrine = -1- 1,0 K
verlichting uit

u

28.00 -··- - - - - - - - - - . . , . , . - - - - - - - - - - - . ,
27.50

-

27.00

- - SV-centraal

26.50

~

26.00

.a
"'~

25.00

S1V-wand
SN-centraal

::J

25.50

Q.

E 24.50
41

.Ë

g

24.00
23 .50

SV-wand

-

LV-wand

-

LV-centraal

- - Klimaatkamer

·t - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - --i

-

LBK-toe\Oer

=~~~~~:;;;;~~~~!:~======3

-

LBK-toe\Oer-klimaatkamer

23 .50
.oo .j::
1
22

Voorruimte

22.00
0

-.;t

co

N

1.0

m ~

~ g ~ ~ ~
Tijdsduur meting [min]

Figuur 3.35: Temperatuurverloop vitrines, klimaatkamer en toevoerlucht bij dT= -1 grC

De in deze metingen waarneembare opwarming van de omgeving door de vitrines zal in de toekomstige
situatie in het museum niet voorkomen , omdat de toonzalen voorzien zijn van een klimaatinstallatie die
de warmteafgifte van de vitrines wel kan compenseren.

De vitrines hebben bij deze situatie, overtemperatuur ten opzichte van de omgeving, een minder stabiel
gedrag in vergelijking met de voorgaande 6 metingen waarbij de vitrines een ondertemperatuur hebben
ten opzichte van de omgeving. Vanwege deze reden wordt aanbevolen om de vitrines te conditioneren
op een lichte ondertemperatuur van 1 tot 1,5 K ten opzichte van de omgeving .
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Ook voor de metingen met een negatief temperatuurverschil tussen de klimaatkamer en de vitrines zijn
de horizontale en verticale temperatuurgradiënten bepaald . Zie hiertoe de onderstaande tabellen:

Twn_grud

Tvert_grad

Tvert_grad

Schilderijvitrine

Staande vitrine

Liggende vitrine

[OC]

rc/m]

[°C/m)

[°C/m)

1

-0,5

0,18

0,14

0,53

2

-1,0

0,33

0,06

0,83

dTkk-vilr

Thon_grad

Thon:_grad

Thon:_grad

Schilderijvitrine

Staande vitrine

Liggende vitrine

[OC]

[°C/m)

[°C/m)

[°C/m)

-0,5

0,09

0,24

0,04

-1,0

0,04

0,32

0,09

dTkk-vilr

Meting

Meting

1
2

r

Uit beide tabellen blijkt dat bij alle metingen de horizontale en verticale temperatuurgradiënten voldoen
aan de eisen uit het P.V.E. voor omloopvitrines, namelijk maximaal2 oc/m .
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Het effect van het in- en uitschakelen van verlichting op het thermische gedrag van de vitrines

Het in- en uitschakelen van de LED-verlichting heeft een temperatuurverhoging in de vitrines tot gevolg.
In onderstaande figuur 3.36-a en 3.36-b is het in- en uitschakeleffect weergegeven voor de meting met
een temperatuurverschil tussen de klimaatruimte en de vitrines van 1,2

oe.
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Figuur 3.36-a: Temperatuurverloop vitrines bij inschakelende verlichting
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Figuur 3.36-b: Temperatuurverloop vitrines bij uitschakelende verlichting

Het in- en uitschakelen van de LED-verlichting heeft een temperatuursverandering van 0,2 - 0, 7

oe

over alle meetpunten tot gevolg. Indien in de toekomst een groter aantal armaturen toegepast wordt zal
het effect hiervan nader onderzocht moeten worden.
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Bij de metingen met een negatief temperatuurverschil tussen de klimaatkamer en de vitrines is door de
algehele temperatuurstijging van de klimaatkamer een minder duidelijk in- en uitschakeleffect door verlichting waar te nemen.

Relatieve luchtvochtigheidsmeting
Naast de temperaturen is ook de relatieve luchtvochtigheid (RV) per vitrine gemeten. Aangezien de RV
bepaald wordt door de luchttemperatuur kent ook de RV een constant verloop (zie figuur 3.37).
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Figuur 3.37 : Verloop van relatieve luchtvochtigheid vitrines, klimaatkamer en voorruimte bij dT = 1,0 grC

Vanwege beperkte koelcapaciteit was de proefopstelling niet in staat om de RV op 2% nauwkeurig te
regelen. Daarnaast was de RV-opnemer van de regelinstallatie nabij de uittredezijde van de luchtbehandelingskast gepositioneerd in plaats van voor de eerste vitrineaftakking in de klimaatkamer. De opwarming van de ventilatielucht in de luchtkanalen kan daardoor niet gecompenseerd worden door de
regeltechniek. Vanwege deze redenen liggen de gemeten RV-waarden, bij de positieve temperatuurmetingen, circa 2 - 8% onder de gestelde minimum grens van 49% tot 52%.
Bij de negatieve temperatuurmetingen bevindt de RV zich wel binnen de gestelde waarden. Aangezien
de luchttemperatuur in de vitrines constant is, kan deRVin toekomst geen problemen veroorzaken.

Daarnaast heeft het in- en uitschakelen van de koelmachine, in tegenstelling tot de temperatuurmetingen, wel een effect op de RV-meting (zie grafieken in bijl age VIII). Bij de metingen waar met een grote
1

ondertemperatuur (5 K of groter) lucht in de vitrines ingeblazen wordt, zijn RV-schommelingen waar te
nemen op de momenten dat de koelmachine in- of uitschakelt. Dit is een eigenschap van de testopstelling. De toekomstige museuminstallatie is zodanig ontworpen dat er continu koude en warmte aanwezig
is. Hierdoor zal zowel de temperatuur als de RV van de aan de vitrines toegevoerde lucht zeer beperkt
schommelen ten gevolge van de regeltechnische schakelingen in de gebouwinstallatie.
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Temperatuur- en luchtvochtigheidsmonitoring in de vitrines
Na de renovatie van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam dienen de luchttemperatuur en
relatieve luchtvochtigheid gemonitord te worden. Uit de thermische metingen is gebleken dat de horizontale en verticale temperatuurgradiënten voor de staande en liggende vitrine zich binnen de toelaatbare grenswaarden bevinden . Voor deze vitrines is temperatuurmonitoring op één locatie voldoende,
bijvoorbeeld in het luchttoevoerplenum. Aangezien de temperatuurverdeling in de vitrines constant is,
volstaat ook één relatieve luchtvochtigheidsmonitoring per vitrine. Beide grootheden kunnen middels
een gecombineerde meetopnemer gemanilord worden .

De meetresultaten van de schilderijvitrine laten zien dat de kritieke grenswaarden voor de verticale
temperatuurgradiënt benaderd worden. Indien een verhoging van het ventilatiedebiet geen voordelen
biedt zal de luchttemperatuur in deze vitrine op twee locaties gemanilord moeten worden, namelijk in
het luchttoevoerplenum en het luchtafvoerplenum. Ook in dit geval kan de temperatuuropnemer en relatieve luchtvochtigheidsopnemer gecombineerd worden.
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3.4.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VAN HET MEETONDERZOEK
De conclusies van dit onderzoek hebben betrekking op de volgende deelonderzoeken:

3.4.1.

•

Luchtstromingsonderzoek;

•

Thermisch en hygrisch meetonderzoek.

CONCLUSIES LUCHTSTROMINGSONDERZOEK
Het meest gelijkmatige luchtstromingsprotiel voor de staande en liggende vitrine wordt bereikt wanneer
de volledige plenumhoogte (254 mm) gebruikt wordt. Op 125mm hoogte moet een geperforeerde plaat
met een doorlaat van 50% gemonteerd worden. De luchtuittredezijde van het plenum wordt voorzien
van een geperforeerde plaat met een doorlaat van 30%. Deze plaat dient tevens voorzien te worden
van een fiberdoek. Op de bodem van het plenum moet een wervelrooster gemonteerd worden. De
grootte van dit rooster is afhankelijk van het luchtdebiet Bij deze configuratie wordt geadviseerd om de
luchtintredesnelheid ter plaatse van de bovenste geperforeerde plaat te begrenzen op 0,03 m/s.
Indien plateaus gebruikt worden, moeten deze als geperforeerde plaat uitgevoerd te worden . De doorlaat van de plateaus bedraagt 50% . Indien gewenst kunnen deze voorzien worden van een fiberdoek.

Het meest gelijkmatige luchtstromingsprofiel voor de schilderij vitrine wordt bereikt wanneer een geperforeerde plaat met een doorlaat van 50% onder een hoek van 45° in het toevoerplenum geplaatst wordt.
De luchtuitstroomopening van het plenum wordt gevormd door een geperforeerde plaat met een doorlaat van 30%. Deze plaat dient tevens voorzien te worden van een fiberdoek. Bij deze configuratie wordt
geadviseerd om de luchtintredesnelheid ter plaatse van de 30% geperforeerde plaat te begrenzen op
0,05 m/s.

3.4.2.

CONCLUSIES THERMISCH EN HYGRISCH MEETONDERZOEK
De resultaten van het meetonderzoek laten zien dat wanneer de vitrines een lichte ondertemperatuur
hebben ten opzichte van de omgeving een zeer stabiele situatie ontstaat. Hierbij vallen de voorkomende horizontale en verticale temperatuurgradiënten binnen de gestelde grens van 2

oe I m.

Wanneer de vitrines een overtemperatuur hebben ten opzichte van de omgeving ontstaat een minder
stabiele situatie voor de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine. Het handhaven van
stabiele condities is in deze situatie moeilijker vanwege de reactietraagheid van de vermogensregeling
van de (centrale) verwarmer. Hierdoor is het niet aan te bevelen het vitrine ventilatiesysteem op deze
bedrijfswijze uit te leggen.

Het in- en uitschakelen van de LED-verlichting heeft een temperatuursverandering van 0,2-0,7

oe tot

gevolg . Deze temperatuurverhoging is acceptabel conform het P.v .E. voor omloopvitrines.

Voor monitoring volstaat een gecombineerde temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsopnemer per
vitrine. Voor de schilderijvitrine moet een tweede opnemer in het luchtafvoerplenum opgenomen worden
om een mogelijke overschrijding van de grenswaarde voor de verticale temperatuurgradiënt tijdig te
signaleren.
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AANBEVELINGEN VAN HET MEETONDERZOEK
Bij de schilderijvitrine wordt de grenswaarde voor de verticale temperatuurgradiënt benaderd. Om de
gradiënt niet te overschrijden wordt aanbevolen om het luchtdebiet te verhogen naar 0,05 m/s. Een uitstroomsnelheid ter plaatse van het luchtintrederooster in de vitrine van 0,05 m/s is toelaatbaar.

Indien meer LED-verlichting toegepast wordt moet het effect op het thermische en hygrische gedrag
van de betreffende vitrine nader onderzocht worden om overschrijding van de verticale en horizontale
temperatuurgradiënt te voorkomen.

Indien in de toekomst verder gebruik wordt gemaakt van de proefopstelling, moet aandacht besteed
worden aan de volgende aspecten:
•

Onderzoek naar het effect van hygrische buffering in de vitrines. Dit dient ook onderzocht te worden
in combinatie met systeemstoringen;

•

Beperken van de lekverliezen van de luchtbehandelingskast. Hiervoor moeten de afdichtingen tussen de kastdelen vervangen worden;

•

Het luchtfilter in de luchtbehandelingskast moet voor aanvang van nieuwe metingen vervangen
worden;

•

Om de RV-regeling te verbeteren moet de gecombineerde luchttemperatuuur- en relatieve luchtvochtigheidsopnemer van de regelinstallatie verplaatst worden van de uittredezijde van de luchtbehandelingskast naar de eerste vitrineaftakking in het luchttoevoerkanaal;

•

De selectie van de verwarmer in de Priva regelsoftware moet vervangen worden door een naverwarmer om automatische RV-regeling mogelijk te maken;

•

Per vitrine moet RV-meting op twee locaties plaatsvinden om eventuele meetafwijkingen vroegtijdig
te signaleren.

Tijdens het luchtstromingsonderzoek is gebleken dat de proefvitrines niet voldoende luchtdicht afgewerkt zijn (momenteel circa 20% lekverliezen). Bij het definitieve ontwerp dient aandacht besteed te
worden aan een verbeterde afdichting. Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met een voorziening die het mogelijk maakt om de vitrine te openen en sluiten zonder glaspanelen te verwijderen.
Een ander aspect is toetreding van stof in de vitrine. Dit kan plaatsvinden via de luchttoevoer en via naden en kieren van de vitrine. In het definitief ontwerp dient aangegeven te worden hoe omgegaan wordt
met stoftoetreding.

Ten aanzien van het in dit afstudeerproject uit te voeren simulatie-onderzoek dienen de volgende vragen beantwoord te worden met behulp van een simulatiemodel:
•

Wat is het effect op de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid bij installatiestoring? Hierbij
dient onderscheid gemaakt te worden in vitrinezijdige- en centrale installatiestoring.

•

Hoe gedraagt een passieve vitrine zich in het tussenklimaat?

•

Is het wenselijk om hygroscopisch buffermateriaal toe te passen in de vitrines?
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DEEL 11 - SIMULATIE-ONDERZOEK
Naast een meetonderzoek heeft binnen dit afstudeerproject ook een simulatieonderzoek plaatsgevonden. Binnen dit simulatieonderzoek is een model ontworpen voor een actieve- en passieve klimaatvitrine. De doelen van het simulatieonderzoek zijn:
•

Het modelleren van een aan de hand van de meetresulaten gevalideerd actief vitrinemodeL Voor
het onderzoeken van de klimaattechnische prestaties van de actieve vitrine wordt ook nog op basis
van het vitrinemodel een passieve vitrine gemodelleerd;

•

Het onderzoeken van het thermische en hygrische gedrag van de vitrine in museumomgeving ;

•

Het onderzoeken van het thermische en hygrische gedrag van de vitrine bij installatiestoring. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen vitrinezijdige installatiestoring en het in storing vallen van de
centrale klimaatinstallatie. De klimaattechnische prestaties van de actieve klimaatvitrine tijdens installatiestoringen wordt beoordeeld aan de hand van het thermische en hygrische gedrag van de
actieve vitrine. Per simulatievariant wordt de maximale storingstijd weergeven waarbij het vitrineklimaat nog voldoet aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat

De modelvorming van de actieve klimaatvitrine vindt plaats met behulp van MatLAB/Simulink [A]. De
modelvorming van de toonzaal wordt uitgevoerd in HamBASE-S [B]. Het HamBASE-S model wordt gekoppeld met het Simulink vitrinemodeL De validatie van het vitrinemodel wordt uitgevoerd door het model te koppelen met de meetwaarden uit het meetonderzoek.

Omdat de staande vitrine waarschijnlijk het meest toegepast zal worden in de toekomst, zijn als basis
voor het simulatiemodel de dimensies en materiaaleigenschappen van deze vitrine uit het meetonderzoek gebruikt.

In de navolgende paragrafen worden achtereenvolgens de onderstaande aspecten met betrekking tot
modelvorming omschreven:
•

Modelvorming en validatie van de actieve klimaatvitrine;

•

Modelvorming van de passieve vitrine;

•

Modelvorming van de toonzaal en koppeling met de vitrinemodellen;

•

Modelvorming van de koel- en verwarmingsinstallatie van het klimaatsysteem van de toonzalen.

Vervolgens worden de klimaattechnische prestaties in de museumomgeving geanalyseerd. Daarna
wordt de invloed van vitrinezijdige installatiestoring en het in storing treden van de centrale klimaatinstallatie op het thermische en hygrische gedrag van de actieve vitrine omschreven. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met een conclusie en aanbevelingen .

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

73

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

4.1 .

MODELVORMING EN VALIDATIE VAN HET VITRINEMODEL

De omschrijving van de modellering van het vitrinemodel vindt plaats aan de hand van
de volgende stappen :

4.1.1.

•

Systeemomschrijving middels processchema's en analogons;

•

Bepaling van de differentiaalvergelijkingen en installatietechnische grootheden;

•

Modellering;

•

Validatie.

SYSTEEMOMSCHRIJVING MIDDELS PROCESSCHEMA'S EN ANALOGONS
De klimaatvitrine kan gezien worden als een black box waarin warmte- en vochtuitwisseling plaatsvindt.
Ten eerste vindt warmteoverdracht plaats ten gevolge van het temperatuurverschil tussen de toonzaal
(=omgeving) en de vitrine . Daarnaast wordt aan de vitrine geconditioneerde lucht van een bepaalde
temperatuur toegevoerd , welke zorg draagt voor warmteoverdracht in de vitrine onder invloed van het
tussenklimaat van de omgeving .
Tot slot vindt vochtuitwisseling plaats tussen het vocht in de aanwezige lucht in de vitrine en het vocht
in de toegevoerde ventilatielucht. In figuur 4.1 zijn alle invloedsfactoren ten aanzien van warmte- en
vochtuitwisselingen in de vitrine in beeld gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een vitrine waarin geen
vochtabsorberende objecten geplaatst zijn.

Tluchttoavoer vltr ne

T1uchtafvoer vitrine

T1ucht_omgevlng

X1uchttoevoer vitrine

Xluchtafvoer vitrine

Figuur 4.1: lnvloedsfactoren ten aanzien van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

74

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief ge klimatiseerde vitrines

Zoals in het voorgaande meetonderzoek omschreven, moet het klimaat in de vitrines voldoen aan de
eisen voor museaal binnenklimaat Hierbij zijn de klimaatvitrines geplaatst in toonzalen waar een tussenklimaat heerst. De bandbreedte van het museale binnenklimaat en het tussenklimaat zijn omschreven in hoofdstuk 1. Op basis van de in figuur 4. 1 weergegeven klimaatparameters kunnen de vergelijkingen voor de warmte- en vochtstromen omschreven worden. Hierbij worden de volgende installatietechnische grootheden en eenheden gebruikt:

Grootheid

V,,

sup

Definitie

Waarde

Eenheid

Volumestroom luchttoevoer vitrine

9,7.10" 3

m 3/s

Volume van de vitrine

7,1.10" 1

m3

I

~~ _ showcase

'

I

Luchttemperatuur luchttoevoer vitrine

18-23

Luchttemperatuur toonzaal

20-25

oe
oe

Absolute luchtvochtigheid luchttoevoer vitrine

6,5.1 o- 3 - 10,5.1 o3

'kg/kg

Massa van het vocht in de lucht

4,8.10" 3 - 4,9.10"3

kg

Vitrineoppervlakte

5,6

m2

Dichtheid van lucht

1,2

kg/m

Soortelijke warmte lucht

1.000

J/kg•K

Pgtass

Dichtheid van glas

2.600

kg/m

cglass

Soortelijke warmte glas

840

J/kg•K

PPvc

Dichtheid PVC

1.300

kg/m

Cpvc

Soortelijke warmte PVC

1.500

J/kg•K

R;

Warmteoverdrachtsweerstand inwendig

1,3.10" 1

2
m •KIW

Rg,

Warmteweerstand van glas

9,0.1 o-3

2
m •KIW

RPVC

Warmteweerstand van PVC

6,3.10"

2

2
m •KIW

Re

Warmteoverdrachtsweerstand uitwendig

1,3.10"

1

2
m •KIW

T:, _sup

Ta_ exhibition
xa_sup

m

ll _ sh0\1·'CliSe

Avitrine
Pa
c

(/

R.~

Warmteoverdrachtsweerstand inwendig *1/m

I

Rg,

I

Rpvc

RI

c,

en

c2

c2

2

KIW

2
2, 1.10"

KIW

2

5,2.10" 2

KIW

2,3.1 o- 2

KIW

Capaciteit van de vitrine (glas en PVC)

49.722

J/K

Capaciteit van de lucht in de vitrine

858

J/K

Warmteweerstand van PVC *11m

Warmteoverdrachtsweerstand uitwendig *1 /m

e

2,3.10"

2

Warmteweerstand van glas *11m

I

2
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Ten gevolge van het temperatuurverschil tussen de omgeving en de vitrine kunnen de volgende warmte- en vochtstromen in het onderstaande analogon gedefinieerd worden (zie figuur 4.2):

Analogon warmte

~l_e.thibilion --+j

Va _ sup ·p a · Tu _ sup

Re'

Jj
Tc,

Rgl' +Rpvc'

~

~I

Ri'

T

T

ca

cz

Analogon vocht

Va _ sup ·p a

·X a _ sup

Va _ sup · p a

· Xa

Figuur 4.2: Analogon vitrinemodel

Oe in het bovenstaande analogon genoemde warmteweerstand en warmteoverdrachtsweerstanden
Rgl' Rpvc', Ri' en Re' [KIW] zijn betrokken op het volledige vitrineoppervlak en zijn zodoende aangeduid
met een accent.

Figuur 4.2 laat zien dat de luchttemperatuur in de vitrine afhankelijk is van de luchttemperatuur in de
toonzaal, de volumestroom van de toegevoerde lucht en de vochtstroom van het in de toevoerlucht
aanwezige vocht. Oe relatieve luchtvochtigheid is een afgeleide van de absolute luchtvochtigheid en
temperatuur van de toegevoerde en afgevoerde lucht. Daarnaast kan vochtuitwisseling ontstaan door
het plaatsen van een object in de vitrine. Dit aspect komt later in de modelvorming aan de orde.
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4.1.2.

BEPALING DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN

Op basis van het analogon uit de voorgaande paragraaf kunnen de volgende differentiaalvergelijkingen
opgesteld worden:

C, . dT; = ( Tu_exhibitio:1
dl
Re

x

"

showcase

=(

J_(

·
=Va - sup.

-

J

Tz

1

1

· P u ·c u · ( Ta- sup -Ta)
..

Pa . (x,up -x a), waarbiJ

J

ma showcase

Va _ shov.'CtlSe • Pa

7;

(Rgl +Rpvc )

a - sup

1

-dt

T;

J+V ·

di;, ( T2 - T;,
Ca ·-;;::
dl
R;
dm a

-

[kg/kg]

De vitrine bestaat uit glazen zijwanden en een PVC deksel en luchttoevoerplenum.
De capaciteiten C1 en C2 worden hierdoor als volgt gedefinieerd:

c,

=Cl

1

= 2. mglass

• Cgluss

+ mPVC

. C PVC

[J/K] .
[J/K]

De capaciteit van de lucht, Ca. wordt als volgt gedefinieerd:
[J/K]
[J/K]
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4.1.3.

MODELLERING VAN DE ACTIEVE KLIMAATVITRINE
Het modelleren van de klimaatvitrine in dit project is uitgevoerd met het softwareprogramma
Simulink 5.0 R13. Simulink vormt een onderdeel van MatLAB, 6.5 release 13 [A].

Voor het verkrijgen van een overzichtelijk model is gebruik gemaakt van S-functions. In de S-function
worden naast alle in- en outputs de differentiaalvergelijkingen en basisregelingen omschreven.

Voor het vitrinemodel zijn de volgende inputs gedefinieerd:
3

Va_supply

Volumestroom van de aan de vitrine toegevoerde lucht

[m /s]

Ta_supply

Luchttemperatuur van de toegevoerde lucht

[OC]

RH_supply

Relatieve luchtvochtigheid van de toegevoerde lucht

[%]

T a_exhibition

Luchttemperatuur in de aangrenzende toonzaal

[OC]

RH_exhibition

Relatieve luchtvochtigheid van in de aangrenzende toonzaal

[%]

De volgende outputs zijn gevraagd:
T,

De luchttemperatuur aan de buitenzijde van het glas

[OC]

T2

De luchttemperatuur aan de binnenzijde van het glas

[OC]

T a_showcase

De luchttemperatuur in de vitrine

[OC]

RH _showcase

De relatieve luchtvochtigheid in de vitrine

[%]

m_showcase

De massa van het vocht in de vitrine

[kg]

X_exhibition

Absolute luchtvochtigheid in de toonzaal

[kg/kg]

X_showcase

Absolute luchtvochtigheid in de vitrine

[kg/kg]

Op basis van de omschreven outputs wordt berekend:
Heat_showcase

Het vermogen van de lucht in de vitrine t.o.v. de toonzaal

[W]

Moisture_showcase

De vochtinhoud van de lucht in de vitrine t.o.v. de toonzaal

[kg/s]

Het vitrinemodel is verwerkt in de S-function: vitrine_mode/SF_def.m (zie bijlage IX}.
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Het in Simulink samengestelde simulatiemodel is weergegeven in figuur 4.3.

Taan buitenzijde glas1

1-----I~V.._sc_supply

lm3/s]

1-----I~Ta_sc_supply

[grC]

1------II>!RH_sc_supply ['I>]

1-----I~Ta_exhiboion

[grC]

l----Il>! RH_exhibition

['I> I

Absolute luchtvochtigheid toevoerlucht 'l:lttrine

r;:::::::::c~~

Absolute luchtvochtigheid vitrine
Klimaatvitrine

Figuur 4.3: Vitrinemodel in Simulink

De ,in de bovenstaande figuur weergegeven inputs zijn gebaseerd op de thermische meting waarbij de
staande vitrine een gemiddelde ondertemperatuur heeft van circa 1,2
kamer.
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4.1.4.

VALIDATIE VAN HET VITRINEMODEL

Zoals in de inleiding van dit hoofdstukken beschreven heeft voorafgaande aan het simulatieonderzoek
een meetonderzoek plaatsgevonden . Hierdoor is het mogelijk om het vitrinemodel te valideren aan de
hand van de meetresultaten uit het meetonderzoek.

Om de werking van het vitrinemodel globaal te controleren wordt eerst een stationaire situatie van een
meting geanalyseerd. Vervolgens worden de inputs van het vitrinemodel gekoppeld aan de meetgegevens. Hierbij kunnen na simulatie de gesimuleerde luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheid in de
vitrine vergeleken worden met de meetresultaten. Op deze wijze wordt een goed inzicht verkregen in de
prestaties van het vitrinemodeL

Verificatie aan de hand van een stationaire situatie

De inputs van het in de voorgaande paragraaf weergegeven Simulink model zijn gebaseerd op de
thermische meting waarbij de lucht in de staande vitrine een ondertemperatuur heeft van circa 1,2

oe

ten opzichte van de klimaatkamer. Als input voor de luchttemperatuur van de toevoerlucht van de vitrine
en de luchttemperatuur in de toonzaal worden de gemiddelde waarden uit de meting gebruikt.

Bij het meetonderzoek is de luchttemperatuur ter plaatse van de luchttoevoer in de vitrine gemeten. De
relatieve luchtvochtigheid is echter alleen bepaald op één plaats in de vitrine. Dit heeft tot gevolg dat de
relatieve luchtvochtigheid ter plaatse van de luchttoevoer niet als gemeten waarde bekend is.

Uit het stromingsonderzoek is gebleken dat bij de meest optimale systeemconfiguratie een gelijkmatig
stromingsprotiel ontstaat met een goede menging van de vitrinelucht en de toegevoerde lucht. Daarbij is
geen vochtbron aanwezig in de vitrine. Op basis van deze gegevens mag verondersteld worden dat het
absolute vochtgehalte in de vitrine constant is. Hierbij is de gemeten temperatuur een maat voor de te
verwachten relatieve luchtvochtigheid.
Op basis van deze stelling mag de relatieve luchtvochtigheid ter plaatse van de luchttoevoer berekend
worden aan de hand van de absolute luchtvochtigheid in de vitrine voortkomend uit de gemeten luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine:

Gemeten gemiddelde luchttemperatuur in de vitrine:

20,0

oe

Gemeten gemiddelde RV in de vitrine:

45

%
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Met behulp van onderstaande vergelijking [13] wordt de relatieve luchtvochtigheid
van de toevoer bepaald :

p

.

Slll

-

= 611 •ex

I

17 >08 · T<I
T

p( 234 18

'

+

J

.

s/to" ·C(IS(!

Pa

a _ showcase

RH a _sup = 47

%

Wanneer de berekende relatieve luchtvochtigheid als input opgenomen wordt in het simulatiemodel kan
het model vergeleken worden met de meetresultaten van de genoemde meting. In onderstaande tabel
zijn de outputs van het simulatiemodel vergeleken met de gemiddelde meetwaarden voor de staande vitrine uit het meetonderzoek.

Berekening
Parameter

Eenheid

Ta_showcase

[OCJ

RH_showcase

[%]

Simulatie resultaat

Verschil

20,0

19,95

::::0

45

45,45

"' 0,5

o.b.v. meting

De afwijkingen tussen de op basis van de meting berekende en gesimuleerde temperaturen en relatieve
luchtvochtigheden zijn kleiner dan 1%. Omdat de afwijkingen zo gering zijn, mag het model op basis
van deze stationaire vergelijking als gevalideerd beschouwd worden . De overige outputs, zoals de oppervlaktetemperaturen van het glas en het vermogen van de lucht en vocht, zijn een functie van de
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine en in de toonzaal. Formulematig zijn deze gecontroleerd. Zodoende kunnen ook deze outputs als correct aangenomen worden.

Validatie aan de hand van een werkelijke meting
Alleen op valideren aan de hand van een stationaire meting op basis van gemiddelde waarden is onvoldoende om de werkelijke prestaties van het vitrinemodel inzichtelijk te maken. Zodoende is naast de
stationaire situatie het vitrinemodel tevens gevalideerd aan de hand van een werkelijke meting in de
klimaatkamer. Daarbij is het in tegenstelling tot de bovenstaande validatie mogelijk om het reactievermogen van het vitrinemodel op veranderingen in de omgeving of van de toevoerlucht inzichtelijk te maken.

In onderstaande figuur 4.4 zijn de luchttemperaturen, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid van de lucht in de vitrine tijdens de thermische meting waarbij de lucht in de staande vitrine een
ondertemperatuur heeft van circa 1,2
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Simulatie validatie T simulatiemodel - meting 111
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Figuur 4.4: Vergelijking luchttemperaturen, relatieve- en absolute luchtvochtigheid simulatiemodel- meting 111

Legenda :
T-AV -Simulatie luchttemperatuur vitrine

RV-AS - Gesimuleerde RV in vitrine

T-SC1 -Gemeten luchttemperatuur vitrine positie 1

RV-MS- Gemeten RV in vitrine

T-SC1 -Gemeten luchttemperatuur vitrine positie 2
T-SC1 -Gemeten luchttemperatuur vitrine positie 3

X-SSC -Gesimuleerde absolute luchtvochtigheid

T-SC1 -Gemeten luchttemperatuur vitrine positie 4

X-MSC- Gemeten absolute luchtvochtigheid
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Luchttemperaturen
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de gesimuleerde luchttemperatuur zich binnen de bandbreedte van de
gemeten temperaturen van de staande vitrine bevindt. Daarnaast is duidelijk zichtbaar dat de gesimuleerde luchttemperatuur in de vitrine met dezelfde periode voortbeweegt met de gemeten luchttemperatuur in het toevoerplenum van de vitrine. Ten opzichte van de gemeten luchttemperatuur bestaat er een
faseverschuiving .

De periodeverschuiving kan verklaard worden aan de hand van de toepassing van het wervelrooster op
de luchttoevoer in het plenum . Een wervelrooster heeft als eigenschap om de aangevoerde lucht te
mengen met de in het plenum aanwezige lucht. Hierbij heeft het rooster een groot inducerend effect.
Door deze luchtmenging wordt de amplitude van de temperatuurschommeling van de aan de vitrine
toegevoerde lucht gereduceerd . Door de continue recirculatie van vitrinelucht in het luchttoevoerplenum
zal de schommeling van de toegevoerde lucht vertraagd doorgezet worden naar de vitrine.
Aangezien dit aspect verder geen effect heeft op de klimaattechnische prestaties van de vitrine is het
niet nader onderzocht en ook niet verwerkt in het vitrinemodeL

Relatieve luchtvochtigheid
Uit figuur 4.4 is af te leiden dat de gesimuleerde relatieve luchtvochtigheid circa 0,2 % afwijkt van de
gemeten waarde. Daarnaast is de amplitude ten gevolge van het in- en uitschakelen van de koelmachine minder groot, maar wel zichtbaar. Deze verschillen hebben te maken met het volgende aspect:
De relatieve luchtvochtigheid van de toegevoerde lucht is niet gemeten. Voor deze validatie is de relaleve luchtvochtigheid bepaald op basis van de gemeten relatieve luchtvochtigheid in de vitrine.
Tussen meting en berekening zal altijd een kleine afwijking aanwezig zijn . De totale afwijking is kleiner
dan 1% en dus acceptabel.

Absolute luchtvochtigheid
In de grafische weergave van de absolute luchtvochtigheid zijn twee duidelijke fluctuaties aanwezig.
Deze zijn het gevolg van een schakelende koelmachine tijdens het meetonderzoek. De gesimuleerde
absolute luchtvochtigheid laat zien dat deze fluctuatie door een minimale afwijking gevolgd wordt.

Conclusie
Geconcludeerd mag worden dat de thermische en hygrische prestaties van het vitrinemodel voldoen op
basis van de genoemde uitgangspunten. Hierdoor kan het vitrinemodel als gevalideerd beschouwd
worden. Om het vitrinemodel verder te optimaliseren dienen tijdens het tweede meetonderzoek aanvullende RV-metingen ter plaatse van de luchttoevoer uitgevoerd te worden .
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MODELLERING VAN DE PASSIEVE VITRINE
Om het gedrag van de actieve klimaatvitrine bij installatiestoring te beoordelen is het interessant om de
klimaattechnische prestaties van de actieve klimaatvitrine te kunnen vergelijken met het gedrag van een
passieve vitrine. Een passieve klimaatvitrine is, in tegenstelling tot de actieve klimaatvitrine, luchtdicht.
Bij deze vitrine wordt dus geen omgevingslucht of geconditioneerde lucht toegevoerd aan de vitrine.
Vaak worden hygroscopische materialen toegepast in passieve vitrines om RV fluctuaties te stabiliseren.

Bij dit project is ervoor gekozen om de uitgangspunten voor de actieve en passieve vitrine gelijk te houden, om bij installatiestoringen het thermische en hygrische gedrag van beide vitrines te kunnen vergelijken. Er worden dus geen hygroscopische materialen toegepast.

Bij de modellering van de passieve vitrine is gebruik gemaakt van het model van de actieve vitrine. Beide modellen verschillen in de opgave van het volumedebiet Aangezien een passieve vitrine niet geventileerd wordt is in dit model de ingaande volumestroom gelijk aan 0 gesteld.
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4.3.

HAMBASE_S GEBOUWMODEL
Voordat het thermische en hygrische gedrag van de klimaatvitrine geanalyseerd kan worden, moet het
vitrinemodel gekoppeld worden aan een gebouwmodeL Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van het
HAMBase_S gebouwmodel [B]. Met behulp van HAMBase_S kan het thermische en hygrische gedrag
van de museumomgeving gesimuleerd worden.

Als referentie voor de museumtoonzalen is ruimte 216C I 82 geselecteerd. Figuur 4.5 geeft de situatie
van de toonzaal weer.

,,.::r
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Figuur 4.5: Plattegrond en doorsnede van de referentie toonzaal
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Voor het opstellen van het HAMBASe_S model dienen een aantal uitgangspunten vastgesteld te worden. Deze zijn weergegeven in bijlage X. Op basis van deze uitgangspunten is het HAMBase_S model
opgesteld. Deze gegevens zijn verwerkt in de file: NSA_gebouwmodel_toonzaal.m (zie bijlage XI)
In figuur 4.6 is de koppeling in Simulink weergegeven tussen het HAMBase_S gebouwmodel en de klimaatvitrines, in dit geval de actieve- en passieve klimaatvitrine. Het gebouwmodel is verwerkt in: vitrineSF HAMBase.mdl.

HAMBase gebouwmodel

Verwanning I koeling

Be-/ontvochtiglng

gebouwmodel

gebouwmodel

~==================~

11,-------r---------c;::::::::;tt-----~~~

Aba-humio1itysypply1

Actieve klimaatvitrine
Figuur 4.6: HAMBase gebouwmodel gekoppeld aan de klimaatvitrines

Naast het HAMBase_S gebouwmodel en beide klimaatvitrines zijn in figuur 4.6 ook nog twee extra blokken weergegeven. Eén blok betreft de proportionele regeling voor de koeling en verwarming van het
gebouwmodeL De koel- en verwarmingscapaciteit wordt hoofdzakelijk bepaald door het geïnstalleerde
vermogen in het gebouw. Daarnaast heeft ook de aanwezigheid van de actieve vitrine invloed op het totale koel- en verwarmingsvermogen. Zodoende worden in het blok verwarming I koeling gebouwmodel
de capaciteiten van de gebouwgebonden installatie en de vitrinecapaciteit gesommeerd.
Op dezelfde wijze is een blok toegevoegd voor de be-en ontvochtiging van het gebouw. De be-en ontvochtigingscapaciteit is gelijk aan de in bijlage X genoemde uitgangspunten. In bijlage XII zijn de Simulink modellen van beide blokken weergegeven.
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ANALYSE KLIMAATTECHNISCHE PRESTATIES VAN DE ACTIEVE VITRINE
Ten gevolge van de koppeling van het vitrinemodel met het gebouwmodel kan het thermische en hygrische gedrag van de actieve klimaatvitrine in de toonzaalomgeving onderzocht worden. Aangezien in het
simulatiemodel ook een passieve vitrine opgenomen is, kunnen tevens de klimaattechnische prestaties
van de actieve vitrine vergeleken worden met de prestaties van de passieve vitrine.

De volgende onderwerpen komen aan bod :
•

Aanvullende uitgangspunten vitrines;

•

Analyse thermisch en hygrisch gedrag van de klimaatvitrine in toonzaalomgeving;

•

Onderzoek naar de effecten van gedetecteerde installatiestoringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vitrinezijdige installatiestoring en storingen van de centrale klimaatinstallatie .

Het gedrag van de klimaatvitrines wordt beoordeeld op basis van de eisen voor museaal binnenklimaat
in de klimaatvitrines en het tussenklimaat voor de toonzaal. Conform het Programma van Eisen van het
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam dient het museale binnenklimaat te voldoen aan de volgende specificatie (zie bijlage 1):

•

oe en 22 oe;
Maximale temperatuurvariatie: 2 oe per uur tot 3 oe per 24 uur;

•

Relatieve luchtvochtigheid tussen 49 en 52 %;

•

Maximale variatie in de relatieve luchtvochtigheid: 2% per uur tot 3% per 24 uur.

•

Temperatuur: tussen 18

Het museale binnenklimaat voor de omloopvitrines is vergelijkbaar met de klimaatklasse AA, gedefinieerd door Miehalski uit ASHRAE handbook-HVAC Applications 2007 [9].

Het tussenklimaat dient te voldoen aan de volgende specificatie:

oe en 30 oe;

•

Temperatuur: tussen 20

•

Het tussenklimaat mag maximaal 2K warmer en 1K kouder zijn dat de
luchttemperatuur in de vitrines;

•

Relatieve luchtvochtigheid tussen 30 % en 60 %;

Het tussenklimaat is vergelijkbaar met ASHRAE klasse C.
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AANVULLENDE lilTGANGSPUNTEN VOOR DE ACTIEVE VITRINE

In de inleiding van paragraaf 4.1.1 is reeds genoemd dat de modelvorming heeft plaatsgevonden op
basis van een lege vitrine . Op het moment dat er een object in de vitrine geplaatst wordt, kan door temperatuurschommelingen in de vitrine, ten gevolge van het in- en uitschakelen van de vitrineverlichting,
opwarming en afkoeling van het object optreden waardoor vochtuitwisseling van het object met de omgeving kan plaatsvinden.

Zoals in paragraaf 3.1 .1 weergegeven is de opwarming van het vitrineobject door LED-verlichting onderzocht. Hieruit is gebleken dat opwarming van het object ten gevolge van de LED-verlichting niet aan
de orde is. Een vochtstroom tussen het object en de aanwezige lucht in de vitrine door verlichtingsschakelingen is hierdoor uitgesloten. Wel kan een object, afhankelijk van het materiaal, een dempende
werking hebben op de vochtbalans in de vitrine wanneer er thermische en hygrische schommelingen in
de luchttoevoer of in het omgevingsklimaat van de vitrine optreden. Omdat het thermische en hygrische
gedrag van de klimaatvitrine in de museumomgeving onderzocht wordt, dient uitgegaan te worden van
het worst case scenario . Zodoende is de hygroscopische werking van objecten niet wenselijk en is de
plaatsing van objecten in vitrines niet meegenomen in dit onderzoek.
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ANALYSE THERMISCH EN HYGRISCH GEDRAG VITRINE IN MUSEUMOMGEVING

Het klimaatkameronderzoek in uitgevoerd onder stabiele laboratoriumcondities. Om het ontwerp van de
actieve klimaatvitrine te toetsen op de klimaattechnische prestaties zijn externe invloedfactoren in de
omgeving van de vitrine tijdens het meetonderzoek niet wenselijk.

De toekomstige museumsituatie komt echter niet overeen met de stabiele laboratoriumcondities. Als
gevolg van de toepassing van het tussenklimaat in combinatie met de bouwkundige kwaliteit van de bestaande gevels zullen continue beperkte temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidschommelingen in
de toonzalen te verwachten zijn. Daarnaast zal ook de bezoekersstroom bijdragen aan de warmte- en
vochtproductie in het museum .

Bij het samenstellen van het HAMBase_S gebouwmodel is uitgegaan van een bezettingsgraadklasse
B3 conform het vigerende Bouwbesluit Dit betekent dat bij maximale bezetting van het gebouw per
2

aanwezige persoon 3,3 m vloeroppervlakte aan verblijfsgebied beschikbaar is. Voor de in HAMBase_S
gemodelleerde toonzaal betekent dit een maximale bezetting van 47 personen gedurende de bedrijfstijden van het museum. Bij deze eerste analyse wordt uitgegaan van de genoemde bezetting conform
bouwbesluit, gedurende de hele bedrijfstijd van het museum. Tevens wordt uitgegaan van een museumopening van zeven dagen per week.

Ten eerst wordt voor de actieve- en passieve vitrine het thermische en hygrische gedrag weergegeven
in de Climate Evaluation Chart (CEC) [C]. Vervolgens worden er twee simulaties uitgevoerd . Eén voor
de winterperiode en één voor de zomerperiode.

In onderstaande tabel is de betekenis gegeven van de in de legenda's weergegeven afkortingen

Afkorting legenda

Betekenis

T-AV

Luchttemperatuur in actieve vitrine

T PV

Luchttemperatuur in passieve vitrine

T TZ

Luchttemperatuur in toonzaal

RV-AV

Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine

RV-TZ

Relatieve luchtvochtigheid in toonzaal

X-AV

Absolute luchtvochtigheid in actieve vitrine

X-PV

Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

X-TZ

Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

89

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

Climate Evaluation Chart
Voor de actieve klimaatvitrine is een CEC gesimuleerd voor het referentiejaar 1975, hetgeen bekend
staat als gemiddeld klimaatjaar. De CEC geeft het klimaatgebied van de vitrine in het Mollierdiagram
weer. Tevens wordt met behulp van grafieken de overschrijding van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheidsgrenzen weergegeven. Als begrenzingen voor de actieve en passieve vitrine zijn de temperatuur en relatieve luchtvochtigheidsgrenzen, inclusief bijbehorende stijgtijden, weergegeven van het
museale binnenklimaat

CEC actieve vitrine
In figuur 4.7 is de CEC voor de actieve vitrine weergegeven. Uit de kaart blijkt dat de actieve vitrine gedurende het gehele jaar geen overschrijdingen van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kent.
De maximale temperatuurvariatie in de actieve vitrine blijft beperkt tot 1,5

oe per 24 uur. De maximale

variatie van de relatieve luchtvochtigheid blijft beperkt tot 2% per 24 uur.

Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het thermische en hygrische gedrag van
de actieve klimaatvitrine bij normale bedrijfscondities voldoet aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat.

CEC passieve vitrine
In figuur 4.8 is de CEC voor de passieve vitrine weergegeven. Deze functioneert duidelijk minder goed
dan de actieve vitrine. Ten eerste blijkt dit uit het Mollierdiagram. Vooral tijdens de zomerperiode liggen
de klimaatcondities in de passieve vitrine duidelijk buiten het toegestane klimaatgebied.
Daarnaast is er een lichte overschrijding van de relatieve luchtvochtigheid per uur zichtbaar. De grootste overschrijding betreft de stijging van de relatieve luchtvochtigheid per 24 uur. Gedurende 55% van
het klimaatjaar vindt een overschrijding van de maximaal toelaatbare relatieve luchtvochtigheid plaats
van 1% en gedurende 12% van het klimaatjaar een overschrijding van 2%.

Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de passieve vitrine al bij normale bedrijfscondities niet voldoet aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat
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Simulatie klimaatvitrine NSA
01-Jan-1975 tot 01-Jan-1976
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Simulatie klimaatvitrine NSA
01-Jan-1975 tot 01-Jan-1976
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Simulatie van de winterperiode

In figuur 4.10 zijn de simulatieresultaten voor beide vitrines en de toonzaal afgebeeld bij een simulatieperiode van 10 tot en met 20 februari van referentiejaar 1975.

Luchttemperaturen
Door de temperatuurschommelingen in figuur 4.10 is af te leiden dat het buitenklimaat en de dag I nacht
cyclus van de interne warmtelast invloed hebben op de luchttemperaturen in de toonzaal en in gedempte vorm in de actieve klimaatvitrine. Zoals de

eEe weergeeft leidt deze variatie niet tot overschrijding

van de gestelde grenzen aan de luchttemperatuur in de actieve en passieve vitrine.

Uit deze analyse blijkt dat de luchttemperaturen in de actieve vitrine gedurende de winterperiode bij de
genoemde bezetting conform Bouwbesluit voldoen aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat

De luchttemperaturen in het tussenklimaat hebben een maximale variatie van 1,5
van circa 20 tot 25

oe in de bandbreedte

oe. Deze variatie is conform de definitie van het tussenklimaat toegestaan .

Relatieve luchtvochtigheid
Zoals de

eEe ook weergeeft, voldoet de actieve vitrine aan de gestelde eisen voor relatieve luchtvoch-

tigheid bij museaal binnenklimaat De relatieve ltJchtvochtigheid in de passieve vitrine volgt gedempt de
temperatuurwisselingen in de toonzaal. Hierdoor kan de relatieve luchtvochtigheid in de passieve vitrine
niet binnen de toegestane bandbreedte voor museaal binnenklimaat gehouden worden . De relatieve
luchtvochtigheid in de passieve vitrine kent een bandbreedte van 46 tot 52% tijdens de winterperiode en
voldoet hiermee niet aan de eisen voor museaal binnenklimaat

Gedurende de winterperiode valt de relatieve ltJchtvochtigheid in het tussenklimaat binnen een bandbreedte van 30 tot 57% . Voor het tussenklimaat is een maximale bandbreedte voor relatieve luchtvochtigheid gedefinieerd van 32 tot 54%. Hieruit is af te leiden dat de relatieve luchtvochtigheid in de toonzaal voldoet aan de gestelde eisen voor het tussenklimaat

Absolute luchtvochtigheid
In de derde grafiek van figuur 4.10 is de absolute luchtvochtigheid weergegeven voor de actieve- en
passieve vitrine en de toonzaal. Zoals deze grafiek weergeeft wordt bevestigd dat er geen vochtuitwisseling bestaat tussen de toonzaal en beide vitrines.

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

93

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines
Simulatie luchttemperatuur winterperiode 1975
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Figuur 4.10: Simulatie gedrag vitrineklimaat in toonzaal- winterperiode

Simulatie van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid

Legenda:
- Luchttemperatuur actieve vitrine

x-sca

-Absolute luchtvochtigheid in actieve vitrine

T-PV

- Luchttemperatuur passieve vitrine

x-scp

-Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

T-TZ

- Luchttemperatuur toonzaal

x-tzl

-Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

RV-A V

-Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

- Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine

RV-TZ

- Relatieve luchtvochtigheid in toonzaal

T-AV
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Simulatie van de zomerperiode
In figuur 4.11 zijn de simulatieresultaten voor beide vitrines en de toonzaal afgebeeld bij een simulatie
van 10 tot en met 20 juli van referentiejaar 1975.

Luchttemperaturen
Ook in figuur 4.11 is de dag I nacht cyclus van de luchttemperaturen zichtbaar. Zoals de eEe weergeeft
leidt ook deze variatie niet tot overschrijding van de gestelde grenzen aan de luchttemperatuur in de actieve en passieve vitrine.

Uit deze analyse blijkt dat de luchttemperaturen in de actieve vitrine gedurende de winterperiode bij de
genoemde bezetting conform Bouwbesluit voldoen aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat

De luchttemperaturen in het tussenklimaat hebben een maximale variatie van 1,5 oe in de bandbreedte
van circa 20 tot 25 oe. Deze variatie is conform de definitie van het tussenklimaat toegestaan .

Relatieve luchtvochtigheid
Ook tijdens de zomersituatie varieert de relatieve luchtvochtigheid in de actieve vitrine rustig mee met
de temperatuurverandering in de toonzaal. Zoals de eEe ook weergeeft, voldoet de actieve vitrine ook
tijdens de zomerperiode aan de gestelde eisen aan relatieve luchtvochtigheid bij museaal binnenklimaat

De relatieve luchtvochtigheid in de passieve vitrine kent een bandbreedte van 46 tot 50% tijdens de
zomerperiode en voldoet hiermee niet aan de eisen voor museaal binnenklimaat

Gedurende de winterperiode valt de relatieve luchtvochtigheid in het tussenklimaat binnen een bandbreedte van 30 tot 57% . Voor het tussenklimaat is een maximale bandbreedte voor relatieve luchtvochtigheid gedefinieerd van 52 tot 60%. Er bestaan enkele uitschieters van de relatieve luchtvochtigheid in
de toonzaal naar 62% . Hieruit is af te leiden dat de relatieve luchtvochtigheid in de toonzaal voor het
grootste deel van de periode voldoet aan de gestelde eisen voor het tussenklimaat Een iets groter gedimensioneerde luchtontvochtiger zal deze laatste overschrijding ook nog kunnen wegnemen.

Absolute luchtvochtigheid
Ook de grafische weergave van de absolute luchtvochtigheid tijdens de zomerperiode bevestigt dat er
geen vochtuitwisseling bestaat tussen de toonzaal en beide vitrines.
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Simulatie luchttemperatuur zomerperiode 1975
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Figuur 4.11 : Simulatie gedrag vitrineklimaat in toonzaal- zomerperiode
Simulatie van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid

Leaenda:
T-AV

- Luchttemperatuur actieve vitrine

x-sca

- Absolute luchtvochtigheid in actieve vitrine

T-PV

- Luchttemperatuur passieve vitrine

x-scp

- Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

T-TZ

- Luchttemperatuur toonzaal

x-tzl

- Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

RV-AV

-Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

- Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine

RV- TZ

- Relatieve luchtvochtigheid in toonzaal
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ANALYSE THERMISCH EN HYGRISCH GEDRAG BIJ VITRINEZIJDIGE INSTALLATIESTORING
Het tweede simulatieonderzoek betreft het analyseren van de klimaattechnische prestaties van de actieve klimaatvitrine bij installatiestoringen . In deze paragraaf worden eerst de gevolgen van storing van
de vitrine-installatie gesimuleerd. Vervolgens worden de gevolgen van centrale installatiestoring gesimuleerd.

Bij de gesimuleerde storingen in dit hoofdstuk wordt uitgegaan van een zogenaamde gedetecteerde
storing. Dit wil zeggen een storing die door de regeltechniek opgemerkt wordt, waaruit een storingsmelding op het gebouwbeheerssysteem volgt. Aan het einde van deze paragraaf zal ook nog een voorspelling omschreven worden van de gevolgen van een niet-gedetecteerde installatiestoring, waarbij de storing niet zichtbaar is in het gebouwbeheerssysteem en dus ongewenste klimaatsituaties in de vitrines
kunnen ontstaan.

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de toelaatbare tijdsduur voordat het vitrineklimaat bij
installatiestoring buiten de gestelde grenzen voor museaal binnenklimaat treedt. Tijdens het tweede
klimaatkameronderzoek medio 2008 wordt installatiestoring nagebootst om met behulp van meting de
veranderingen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid en de bijbehorende stijgsnelheden vast te
stellen. De resultaten van beide onderzoeken moeten een duidelijk beeld scheppen van de gevolgen
van installatiestoring op het vitrineklimaat

Onderstaand is voor een winter- en zomerperiode vitrinezijdige installatiestoring gesimuleerd . Per variant worden de gevolgen van de storing voor de luchttemperatuur, relatieve- en absolute luchtvochtigheid weergegeven.
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Simulatie vitrinezijdige installatiestoring t i~dens de winterperiode
De simulatieperiode bij dit onderzoek bedraagt 10 dagen in een periode van 10 tot en met 20 februari
van referentiejaar 1975. De installatiestoring start op dag 6 om 14:00 uur en duurt 2 dagen. Om een
duidelijk beeld van de gevolgen van de installatiestoring te geven zijn in onderstaande figuren de ruimtetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid afgebeeld van dag 5 tot en met
9. Daarnaast is voor iedere variant de verandering van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid per
tijdseenheid weergegeven.

Luchttemperaturen
In figuur 4.12 is de conforme het Programma van Eisen voor om:loopvitrines 111 toegestane bandbreedte
voor temperatuur weergegeven. Uit figuur 4.12 is af te leiden dat de luchttemperatuur in de actieve vitrine vóór installatiestoring zich bevindt binnen een bandbreedte van 20,2 tot 20,4

oe bedraagt. Na het uit-

vallen van de vitrinezijdige installatie volgt de luchttemperatuur in de actieve vitrine de luchttemperatuur
in de toonzaal. Dit komt tevens overeen met het thermisch gedrag van de passieve vitrine. Hierdoor bedraagt de bandbreedte van de luchttemperatuur in de vitrine tijdens storing 20,5 tot 20,9

oe en blijft

daarmee binnen de toegestane bandbreedte voor luchttemperatuur in vitrines. Figuur 4.13 laat zien dat
ook de afgeleide van de luchttemperatuur in de vitrine per uur en per 24 uur zich binnen de maximaal
toegestane variatie bevindt. Hieruit kan afgeleid worden dat de luchttemperaturen in de actieve vitrine
tijdens de winterperiode voldoen aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat

Relatieve luchtvochtigheid
Ook voor de relatieve luchtvochtigheid is in figuur 4.12 de toegestane bandbreedten van de relatieve
luchtvochtigheid weergegeven. Het effect van de installatiestoring is zichtbaar in de verandering van de
bandbreedte van de relatieve luchtvochtigheid. Deze neemt af van 52 tot 53% vóór aanvang van de storing naar 50 tot 52% tijdens de storing. Dit betekent dat ook de relatieve luchtvochtigheid bij vitrinezijdige storing binnen de maximaal toegestane bandbreedte valt. De afgeleide van de relatieve luchtvochtigheid laat echter zien dat op de tweede dag van de storing de maximaal toegestane variatie per uur en
per 24 uur overschreden wordt. Deze verandering valt echter samen met een verandering van het buitenklimaat (zie temperatuur en absolute luchtvochtigheid toonzaal). Hieruit kan afgeleid worden dat de
relatieve luchtvochtigheid tijdens vitrinestoringen in een winterperiode met gelijkmatige buitentemperatuurwisselingen net voldoet aan de gestelde eisen. Bij een wisselend buitenklimaat zal de relatieve
luchtvochtigheid op een eerder tijdstip binnen de storing niet meer voldoen aan de eisen voor museaal
binnen klimaat.

Absolute luchtvochtigheid
Aangezien de actieve- en passieve vitrine als luchtdicht beschouwd mogen worden ontstaat er ook bij
installatiestoring geen vochtuitwisseling met de omgeving (zie figuur 4.12). Dit gedrag wijkt echter af
wanneer een niet-gedetecteerde storing optreedt en hierdoor de luchttoevoer van de actieve vitrine niet
afgesloten wordt. Dit aspect wordt nader uitgewerkt aan het einde van deze paragraaf.
Aangezien de vitrines luchtdicht zijn en er geen variatie van de absolute luchtvochtigheid in de vitrines
optreedt, wordt dit aspect ook niet meer bij de navolgende installatiestoringen omschreven.
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Figuur 4.12: Simulatie van vitrinezijdige installatiestoring- winterperiode
Simulatie van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid gedurende de winterperiode

Legenda:
T-AV

- Luchttemperatuur actieve vitrine

T-PV

- Luchttemperatuur passieve vitrine

x-scp

-Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

T-TZ

- Luchttemperatuur toonzaal

x-tzl

- Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

RV-A V

-Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

- Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine
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Figuur 4.13: Simulatie van vitrinezijdige installatiestoring- winterperiode
Ten RV fluctuatie in vitrine per uur en per 24 uur

Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Installatietechnologie

08

09

10

UUT

=3%

100

Afstudeerproject - Klimaattechniek over een andere boeg
Onderzoek naar actief geklimatiseerde vitrines

Simulatie vitrinezijdige installatiestoring tijdens de zomerperiode
De simulatieperiode bij dit onderzoek bedraagt 10 dagen in een periode van 10 tot en met 20 juli van referentie jaar 1975. De overige uitgangspunten zijn identiek aan de wintersituatie.

Luchttemperaturen
Uit figuur 4.14 is af te leiden dat de luchttemperatuur in de actieve vitrine vóór installatiestoring zich bevindt binnen een bandbreedte van 20,5 tot 21 ,0

oe bedraagt. Na het uitvallen van de vitrinezijdige instal-

latie volgt de luchttemperatuur in de actieve vitrine de luchttemperatuur in de toonzaal. Hierdoor bedraagt de bandbreedte van de luchttemperatuur in de vitrine tijdens storing 20,9 tot 22,3

oe en blijft

daarmee binnen de toegestane bandbreedte voor luchttemperatuur in vitrines. Figuur 4.15 laat zien dat
ook de afgeleide van de luchttemperatuur in de vitrine per uur en per 24 uur zich binnen de maximaal
toegestane variatie bevindt. Hieruit kan afgeleid worden dat de luchttemperaturen in de actieve vitrine
tijdens de winterperiode voldoen aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat

Relatieve luchtvochtigheid
Als gevolg van de installatiestoring neemt de bandbreedte van de relatieve luchtvochtigheid toe van 50
tot 52% vóór aanvang van de storing naar 46 tot 51% tijdens de storing. Ook de afgeleide van de relatieve luchtvochtigheid in figuur 4.15 laat zien dat de maximaal toegestane variatie per uur en per 24 uur
tijdens storing overschreden wordt.
Beide figuren laten zien dat het moment van overschrijding van de toegestane bandbreedte en variatie
van relatieve luchtvochtigheid nauw verbonden is met het klimaat .in de toonzaal. Dit is op haar beurt
weer afhankelijk van de interne warmtebelasting door aanwezige personen, verlichting en apparatuur
en het buitenklimaat. Bij deze simulatie voldoet de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine al na circa een
uur na het in storing treden niet meer aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat
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Figuur 4.14: Simulatie van vitrinezijdige installatiestoring-zomerperiode

Simulatie van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid gedurende de zomerperiode

Legenda:
T-AV

- Luchttemperatuur actieve vitrine

x-sca

T-PV

- Luchttemperatuur passieve vitrine

x-scp

- Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

T-TZ

- Luchttemperatuur toonzaal

x-tzl

- Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

RV-AV

- Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

- Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine
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Figuur 4.15: Simulatie van vitrinezijdige installatiestoring-zomerperiode
Ten RV fluctuatie in vitrine per uur en per 24 uur
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In deze paragraaf worden de gevolgen van installatie-storing van de centrale museuminstallatie gesimuleerd voor een winter en zomerperiode. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van het vitrineklimaat ten tijde van de installatiestoring. Uitgegaan wordt van een volledige, gedetecteerde, storing .
Zowel de temperatuur- als vochtbeheersing is tijdens de installatiestoring niet meer in bedrijf. De geconditioneerde luchttoevoer naar de actieve vitrine blijft wel in bedrijf. Ook bij deze simulatievariant vindt
de installatiestoring plaats op dag 6 van een simulatieperiode van 10 dagen. De calamiteit start om
14:00 uur en duurt 2 dagen . Om een duidelijk beeld van de gevolgen van de installatiestoring te geven
is ook in onderstaande figuren de ruimtetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid afgebeeld van dag 5 tot en met 9. Daarnaast is, net zoals bij de vitrinezijdige storingen, voor iedere variant de verandering van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid per tijdseenheid weergegeven.

Simulatie centrale installatiestoring tijdens de winterperiode

De simulatieperiode bij dit onderzoek bedraagt 10 dagen in een periode van 10 tot en met 20 februari
van referentiejaar 1975.

Luchttemperaturen
Bij het in storing treden van de centrale installatie tijdens de winterperiode zijn de gevolgen voor het binnenklimaat in de toonzaal groot. Vanwege de minimale gebouwisolatie koelt het gebouw onder invloed
van het buitenklimaat af. Vóór de installatiestoring bedraagt de bandbreedte van de luchttemperatuur in
de toonzaal 21,0 tot 22 ,5 oe. Tijdens de installatiestoring groeit de bandbreedte tot een maximum van
10,0 tot 20,5 oe. De grote temperatuurvariatie is het gevolg van de interne warmtelast door bezoekers,
verlichting en apparatuur.
Uit figuur 4.16 is af te leiden dat de luchttemperatuur in de actieve vitrine vóór installatiestoring zich bevindt binnen een bandbreedte van 20,5 tot 20 ,9 oe bedraagt. Na het uitvallen van de centrale installatie
volgt de luchttemperatuur in de actieve vitrine in gedempte vorm de luchttemperatuur in de toonzaal.
Hi erdoor bedraagt de bandbreedte van de luchttemperatuur in de vitrine tijdens storing 16,5 tot 21,0 oe.
Figuur 4.17 laat zien dat de fluctuatie van de temperatuur per uur voldoet aan de gestelde eisen. Echter
de fluctuatie van de luchttemperatuur per 24 uur voldoet niet en heeft een overschrijding van 2oe per 24
uur ten opzichte van de gestelde eisen . Deze grote temperatuurvariatie heeft gevolgen voor de maximaal toelaatbare responsetijd van een installatieaannemer bij storingen . De installatiestoring dient conform figuur 4.16 en 4.17 binnen 5,5 uur na detectie verholpen te zijn om schade aan de collectie in de
vitrine te voorkomen.

Relatieve luchtvochtigheid
De forse temperatuurdaling heeft ook voor de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine grote gevolgen.
Deze neemt toe van 51 tot 53% vóór aanvang van de storing naar 51 tot 69% tijdens de storing. Hieruit
blijkt dat 5,5 uur na het in storing treden van de centrale installatie de maximaal toegestane bandbreedte voor relatieve luchtvochtigheid binnen het museale binnenklimaat overschreden worden . Deze overschrijding is ook duidelijk zichtbaar in de afgeleide van de RV in figuur 4.17. Ook voor de beheersing
van de relatieve luchtvochtigheid in de toonzaal dient de storing binnen 5,5 uur verholpen te zijn.
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Figuur 4.16: Simulatie van centrale installatiestoring- winterperiode
Simulatie van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid gedurende de winterperiode

Legenda:
T-AV

- Luchttemperatuur actieve vitrine

x-sca

- Absolute luchtvochtigheid in actieve vitrine

T-PV

- Luchttemperatuur passieve vitrine

x-scp

- Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

T-TZ

- Luchttemperatuur toonzaal

x-tzl

-Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

RV-AV

-Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

- Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine
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Figuur 4.17: Simulatie van centrale installatiestoring - winterperiode
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Simulatie centrale installatiestoring tijdens de zomerperiode
De simulatieperiode bij dit onderzoek bedraagt 10 dagen in een periode van 10 tot en met 20 juli van
referentiejaar 1975.

Luchttemperaturen
Het in storing treden van de centrale installatie tijdens de zomerperiode heeft nog grotere gevolgen voor
de bandbreedte van de luchttemperatuur in de toonzalen dan installatiestoring tijdens de wintersituatie.
Vóór de installatiestoring bedraagt de bandbreedte van de luchttemperatuur in de toonzaal 21,0 tot 22,5

oe. Tijdens de installatiestoring groeit de bandbreedte tot een maximum van 12,5 tot 31,4 oe. De grote
temperatuurtoename is hoofdzakelijk het gevolg van de interne warmtelast door bezoekers, verlichting
en apparatuur.

Uit figuur 4.18 is af te leiden dat de luchttemperatuur in de actieve vitrine vóór installatiestoring zich bevindt binnen een bandbreedte van 20,5 tot 20,9

oe bedraagt. Na het uitvallen van de centrale installatie

volgt de luchttemperatuur in de actieve vitrine in gedempte vorm de luchttemperatuur in de toonzaal.
Hierdoor bedraagt de bandbreedte van de luchttemperatuur in de vitrine tijdens storing 18,5 tot 24,1

oe.

Daarnaast laat de afgeleide van de temperatuur per 24 uur zien dat ook tijdens de storing een overschrijding van de maximaal toegestane temperatuur variatie optreedt. Ten gevolge van de opwarming
van de toonzaal bedraagt de responsetijd van een installatieaannemer bij storingen aan de centrale klimaatinstallatie tijdens de zomerperiode circa 1,5 uur.

Relatieve luchtvochtigheid
De toename van de luchttemperatuur heeft voor de relatieve luchtvochtigheid grotere gevolgen dan
voor de luchttemperatuur. De relatieve luchtvochtigheid in de vitrine neemt toe van 51 tot 53% vóór aanvang van de storing naar 42 tot 55% tijdens de storing. Ook de afgeleide in figuur 4.19 laat zien dat de
maximaal toegestane variatie al kort na aanvang van de storing overschreden wordt. Geconcludeerd
kan worden dat binnen 30 minuten na storingsmelding het klimaat in de actieve vitrine niet meer voldoet
aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de reactietijd van een onderhoudsinstallatieaannemer van groot belang is voor het behoud van de museumcollectie. Het in storing treden van een klimaatinstallatie is uiteraard nooit gewenst en zal ten alle tijden voorkomen moeten worden. Het is echter wel van belang dat
een storing zo snel mogelijk verholpen wordt om schade aan de collectie te voorkomen. Dit is een aspect dat deel uit dient te maken van de risico-inventarisatie voor het museum. Hierin dient de maximale
responstijd van de onderhoudsaannemer in geval van een calamiteit opgenomen te worden.
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Figuur 4.18: Simulatie van centrale installatiestoring-zomerperiode

Simulatie van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absolute luchtvochtigheid

Legenda:
T-AV

- Luchttemperatuur actieve vitrine

x-sca

- Absolute luchtvochtigheid in actieve vitrine

T-PV

- Luchttemperatuur passieve vitrine

x-scp

- Absolute luchtvochtigheid in passieve vitrine

T-TZ

- Luchttemperatuur toonzaal

x-tzl

- Absolute luchtvochtigheid in toonzaal

RV-AV

-Relatieve luchtvochtigheid in actieve vitrine

RV-PV

- Relatieve luchtvochtigheid in passieve vitrine
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Figuur 4.19: Simulatie van centrale installatiestoring-zomerperiode
Ten RV fluctuatie in vitrine per uur en per 24 uur
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GEDETECTEERDE EN NIET-GEDETECTEERDE INSTALLATIESTORINGEN
In de voorafgaande twee paragrafen zijn vitrinezijdige en centrale installatiestoringen onderzocht. Bij
deze simulaties is uitgegaan van een gedetecteerde storing. Dit betekent dat de regeltechniek een afwijkende temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid in een vitrine meet en een storingssignaal afgeeft.
De regeltechn ische installatie sluit vervolgens de luchttoevoer van de betreffende groep vitrines af. Op
dat moment functioneren de afgesloten vitrines als passieve, luchtdichte, vitrines.
Uit het simulatieonderzoek is gebleken dat bij een afgestemde maximale responsetijd van de onderhoudsaannemer de museale collectie minimaal risico loopt op beschadiging ten gevolge van de installatiestoring.

Bij een niet gedetecteerde storing kan plaatsvinden wanneer een temperatuur- of relatieve luchtvochtigheidsensor defect is, of op een onjuiste plek gepositioneerd is. Dit kunnen zowel sensoren betreffen in
de centrale klimaatinstallatie als decentrale opnemers in de toonzalen of vitrines. Indien dit het geval is
wordt lucht met een afwijkende luchttemperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid aan de actieve vitrines
of de toonzalen toegevoerd, zonder dat de luchttoevoer afgesloten wordt. Het risico bestaat dat een
niet-gedetecteerde storing ongemerkt langdurig voorkomt en laat gesignaleerd wordt. Schade aan de
museale collectie kan in kritische situaties het gevolg zijn.

Om het risico op niet-gedetecteerde storingen zo klein mogelijk te houden wordt aanbevolen om de
temperatuur en luchtvochtigheidsensoren in de centrale klimaatinstallatie en in de toonzalen dubbel uit
te voeren . Daarnaast is het wenselijk om per toonzaal één gezamenlijk toevoerkanaal voor de actieve
vitrines aan te brengen . De luchttemperatuur en relatieve vochtigheid dienen in het toevoerkanaal en
per vitrine gemeten te worden . Op deze wijze ontstaat een robuust regelsysteem waarbij het risico op
niet-gedetecteerde storingen gering is.
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VAN HET SIMULATIEONDERZOEK
De conclusies van dit onderzoek hebben betrekking op de volgende deelonderzoeken:

4.6.1.

•

Modellering van de actieve klimaatvitrine

•

Klimaattechnische prestaties van de actieve klimaatvitrine in museumomgeving;

•

De gevolgen van installatiestoringen op het klimaat in de actieve vitrine.

CONCLUSIES MODELLERING VAN DE ACTIEVE KLIMAATVITRINE
Om de klimaattechnische prestaties van de klimaatvitrine te onderzoeken is een simulatiemodel gemaakt van de vitrine en de museum omgeving. Eén toonzaal van het Nederlands Scheepvaartmuseum
is als referentiezaal verwerkt in het HAMBase-S gebouwmodeL Tevens is een model gemaakt voor koeling, verwarming, bevochtiging en ontvochtiging van de toonzaal.

Het vitrine model kan de luchttemperatuur alsmede de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine berekenen
op basis van de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de aan de vitrine toegevoerde lucht
en de heersende luchttemperatuur in de toonzaal. Het vitrinemodel is gevalideerd aan de hand van resultaten afkomstig uit het voorafgaande meetonderzoek. Gebleken is dat de afwijkingen tussen het vitrinemodel en de meetresultaten kleiner zijn dan 1%. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het
vitrinemodel als gevalideerd beschouwd kan worden.

Bij dit simulatieonderzoek is het worst case scenario voor de actieve klimaatvitrine onderzocht. Vanwege deze reden zijn de aanwezigheid van objecten in de vitrine of gebruik van hygroscopisch materiaal
niet meegenomen in de modellering.

4.6.2.

CONCLUSIES KLIMAATTECHNISCHE PRESTATIES VITRINE IN MUSEUMOMGEVING
Tijdens het meetonderzoek zijn zowel de klimaattechnische prestaties als het ontwerp van de vitrine
onderzocht in een stabiele laboratorium omgeving. De toekomstige omgeving in het museum zal echter
niet zo stabiel zijn als de klimaatkamer van het meetonderzoek. Aangezien tussenklimaat in de toonzalen van het museum toegepast wordt, waar enige variatie van de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid acceptabel is, zijn de klimaattechnische prestaties van de actieve vitrine in de toonzaalomgeving middels een simulatiemodel onderzocht.

Uit de simulatieresultaten blijkt dat de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de actieve vitrine tijdens de winter- en zomerperiode voldoen aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat Bij
beide simulaties worden de grenswaarden niet overschreden .

Naast de actieve klimaatvitrine is ook een passieve klimaatvitrine opgenomen in het simulatiemodel. Uit
de simulatieresultaten is gebleken dat de passieve vitrine de variatie van de luchttemperatuur in de
toonzaal met enige vertraging volgt. Daarnaast reageert de relatieve luchtvochtigheid in de passieve vitrine sterker op wisselingen van de binnentemperatuur in de toonzaal dan de actieve vitrine. Uit de Climate Evaluation Chart blijkt dat de relatieve luchtvochtigheid in de passieve vitrine niet voldoet aan de
gestelde eisen voor museaal binnenklimaat
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CONCLUSIES GEVOLGEN INSTALLATIESTORING OP KLIMAAT IN ACTIEVE VITRINE

Installatiestoringen kunnen optreden op twee verschillende wijzen:
•

Vitrinezijdige installatiestoring;

•

Storing van de centrale klimaatinstallatie van de toonzalen .

Vitrinezijdige installatiestoring

Wanneer de temperatuur- en/of relatieve luchtvochtigheidbeheersing van de luchttoevoer naar de actieve klimaatvitrine in storing treedt, wordt de luchttoevoer naar de vitrine afgesloten. De vitrine werkt op
dat moment als luchtdichte passieve vitrine. De luchttemperatuur in de vitrine zal met een bepaalde
traagheid de variatie van luchttemperatuur in de toonzaal volgen . Zowel voor de winter- als zomersituatie blijft de luchttemperatuur in de vitrine binnen de gestelde bandbreedte voor museaal binnenklimaat

De gevolgen voor de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine zijn groter. Doordat er bij een storing geen
vocht- en luchtuitwisseling mogelijk is tussen de vitrine en de omgeving, reageert de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine op de variatie van de luchttemperatuur in de toonzaal. Deze is op haar beurt
weer afhankelijk van de interne warmtelast door aanwezige personen, verlichting en apparatuur en van
de wisselingen van het buitenklimaat.

De relatieve luchtvochtigheid in de actieve vitrine voldoet voor de gesimuleerde winterperiode net aan
de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat In een periode waarin de interne warmtelasten/of het
buitenklimaat meer varieert, zal tijdens de vitrinestoring de relatieve luchtvochtigheid ook in de winterperiode niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Tijdens de zomerperiode voldoet de actieve vitrine na
het in storing treden van de klimaatinstallatie nog circa 1 uur aan de gestelde eisen.

Storing van de centrale klimaatinstallatie van de toonzalen

De gevolgen voor het klimaat in de actieve vitrine bij het in storing treden van de centrale klimaatinstallatie zijn groter dan vitrinezijdige installatiestoring. Vanwege de minimale gebouwisolatie koelt het

ge~

bouw in de winter af en warmt het gebouw in de zomerperiode op onder invloed van de interne warmtelast door personen, verlichting, apparatuur, externe warmtelast door zoninstraling en het buitenklimaat.
Het gevolg hiervan is dat de luchttemperatuur in de actieve vitrine in de winter na 5,5 uur niet meer voldoet aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat In de zomer wordt hieraan zelfs binnen 1,5 uur
na het in storing treden van de installatie niet meer voldaan.

De reactie van de relatieve luchtvochtigheid op het in storing treden van de centrale klimaatinstallatie is
nog iets groter. Tijdens de winterperiode voldoet de relatieve luchtvochtigheid na 5,5 uur niet meer aan
de gestelde eisen . In de zomer wordt deze periode bekort tot 30 minuten na het in storing treden van de
installatie.
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AANBEVELINGEN SIMULATIEONDERZOEK
De capaciteiten voor koeling, verwarming, be- en ontvochtiging van het simulatiemodel zijn gebaseerd
op handberekeningen van het ruimteproces. De gegevens van de warmteweerstanden en ruimtecondities zijn afgestemd op het ontwerp van het Scheepvaartmuseum. Om het simulatiemodel verder te verfijnen dienen de uitgangspunten van het simulatiemodel afgestemd te worden op het installatietechnisch- en regeltechnisch ontwerp. Wanneer de simulatievarianten op basis van de afgestemde gegevens herberekend worden, zullen de hieruit volgende simulatieresultaten de werkelijkheid nog beter benaderen.

De toepassing van hygroscopische materialen is voor de functionaliteit op dat moment niet nodig. Het
kan echter wel zinvol zijn om toch hygroscopisch materiaal in de vitrine onder te brengen om de stijgsnelheid van de relatieve luchtvochtigheid bij installatiestoringen te beperken. Om de worst case situatie
te simuleren is in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van hygroscopische materialen in de actieve vitrine. Het is wel aan te bevelen om de werking van het hygroscopisch materiaal bij installatiestoring tijdens het tweede meetonderzoek medio 2008 te onderzoeken.

Het in storing treden van een klimaatinstallatie is vaak nadelig voor het behoud van de voor het binnenklimaat kritische museale objecten. Om schade aan objecten ten gevolge van installatiestoring te voorkomen dient het museum afspraken te maken over de responstijd van de installatieaannemer bij installatiestoring. Hierbij heeft de maximale responstijd bij storingen aan de centrale klimaatinstallatie nog
een hogere prioriteit dan bij storing van het klimatiseringssysteem van de actieve vitrines.

Om het risico op niet-gedetecteerde installatiestoringen te beperken wordt aanbevolen om de regelinstallatie van het museum zeer robuust uit te voeren. Hierbij moet gedacht worden aan het dubbel uitvoeren van de temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsensoren in de centrale klimaatinstallatie. Verder is het aan te bevel om per toonzaal één gezamenlijk luchttoevoerkanaal voor de vitrineventilatie op
te nemen . Zowel het luchttoevoerkanaal als alle hierop aangesloten vitrines dienen vervolgens van een
temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsensor voorzien te worden.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam is gevestigd in het voormalige's Lands Zeemagazijn,
een pand met grote monumentale waarde . Op dit moment is het Scheepvaartmuseum gesloten vanwege uitgebreide renovatiewerkzaamheden. Omdat het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam het
enige rijksmuseum is zonder klimaatinstallatie, wordt bij de renovatie veel aandacht geschonken aan de
klimatisering van het gebouw ten behoeve van de museumcollectie.

De voor het binnenklimaat kwetsbare objecten dienen tentoongesteld te worden in een museaal binnenklimaat. Het museaal binnenklimaat kenmerkt zich door strikte eisen voor de toegestane bandbreedte van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Daarnaast worden grenzen gesteld aan de stijgsnelheden van de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid . Wanneer het museale binnenklimaat
in de toonzalen toegepast zou worden, kunnen, gezien de oorspronkelijke bouwkundige staat van het
museum, bouwfysische problemen aan de buitenschil ontstaan.

Vanwege deze reden wordt de klimaattechniek voor het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
over een andere boeg gegooid. Voor het handhaven van de museale condities is gekozen voor een
aanpak waarbij voor het binnenklimaat kwetsbare museale objecten ondergebracht worden in geklimatiseerde vitrines. Minder gevoelige objecten worden buiten de vitrines tentoongesteld in een minder
strikt, op de bouwkundige schil afgestemd, klimaat. In dit project is onderzoek verricht naar de luchttechnische, thermische en hygrische eigenschappen van actief geklimatiseerde vitrines voor het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam .

5.1.

CONCLUSIES
De conclusies van dit onderzoek kunnen onderscheiden worden naar de volgende deelonderwerpen:
•

Luchttechnisch onderzoek;

•

Thermisch en hygrisch meetonderzoek;

•

Simulatieonderzoek actieve vitrine in toonzaalomgeving;

•

Simulatieonderzoek storingen vitrine-installatie en centrale klimaatinstallatie.

Luchttechnisch onderzoek
Om het ontwerp van de actieve klimaatvitrines in praktijksituatie te controleren en detailleren heeft een
klimaatkameronderzoek plaatsgevonden . De oorspronkelijk als gevoelswaarde aangenomen maximale
stijgsnelheid van de lucht in de vitrine van 0,03 m/s blijkt een goed uitgangspunt om schade aan museale objecten ten gevolge van de luchtstroming te voorkomen.

Om een gelijkmatig verdeelde laminaire stroming in de vitrines te realiseren zijn de testvitrines voorzien
van een luchttoevoerplenum. In het plenum worden geperforeerde platen met een doorlaat van 50% en
30% toegepast, waarbij het laatste afgedekt wordt met fiberdoek. In de staande en liggende vitrine
wordt een wervelrooster op de kanaalaansluiting van de luchttoevoer gemonteerd.
Wanneer plateaus in de staande vitrine aangebracht worden moeten deze uitgevoerd worden als een
geperforeerde plaat met een doorlaat van 50%, eventueel afgedekt met fiberdoek.
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Thermische en hygrische meetonderzoek
Uit het thermische en hygrische meetonderzoek is gebleken dat de temperatuurverdeling in de vitrines
gelijkmatig is en de invloed van de omgeving op het klimaat in de vitrine minimaal is wanneer de vitrines
een lichte ondertemperatuur hebben ( -/- 1 tot 1,5 K) ten opzichte van de omgeving. In deze situatie
wordt voldaan aan de gestelde eisen voor de horizontale en verticale temperatuurgradiënt van 2,0

oe

per meter. Het in- en uitschakelen van de LED-verlichting heeft een temperatuursverandering van

0,2-0,7

oe tot gevolg en is acceptabel conform het P.v.E. voor omloopvitrines.

Simulatieonderzoek actieve vitrine in toonzaalomgeving
Om het thermische en hygrische gedrag van de klimaatvitrine in de toonzaalomgeving onder invloed
van een wisselende interne en externe warmtelast te onderzoeken is een simulatiemodel van de vitrine
en het gebouw opgezet. Uit de simulatieresultaten blijkt dat de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de actieve vitrine tijdens de winter- en zomerperiode voldoen aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat Bij beide simulaties worden de grenswaarden niet overschreden.

Simulatieonderzoek storingen vitrine-installatie en centrale klimaatinstallatie.
Bij het onderzoek naar de klimaattechnische prestaties van de actieve klimaatvitrine bij storingen is onderscheid gemaakt tussen storingen aan de klimaatinstallatie voor de vitrines en installatiestoringen aan
de centrale klimaatinstallatie van het museum .

Tijdens vitrinezijdige installatiestoringen wordt de luchttoevoer van de vitrine afgesloten en reageert de
vitrine als een passieve, luchtdichte, vitrine. Tijdens storingen in de winter- en zomerperiode voldoet de
luchttemperatuur in de vitrine nog aan de gestelde eisen voor museaal binnenklimaat De relatieve
luchtvochtigheid in de vitrine voldoet in de wintersituatie nog net aan de gestelde eisen. In de zomersituatie wordt 1 uur na het in storing treden niet meer voldaan aan de museale klimaateisen . Uit het simulatieonderzoek is gebleken dat wisselingen van de interne warmtelast en van het buitenklimaat ertoe
kunnen leiden dat de risicoloze periode na het in storing treden bekort wordt.

Het in storing treden van de centrale klimaatinstallatie heeft grotere gevolgen voor het vitrineklimaat In
dit geval voldoet de luchttemperatuur in de wintersituatie 5,5 uur na het in storing treden van de klimaatinstallatie niet meer aan de gestelde eisen. In de zomersituatie wordt deze tijd verkort tot 1,5 uur.
De relatieve luchtvochtigheid treedt nog sneller buiten de gestelde grenzen: 5,5 uur in de wintersituatie
en 30 minuten in de zomersituatie.
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AANBEVELINGEN
De aanbevelingen van dit onderzoek kunnen gesplitst worden in de volgende deelonderwerpen:
•

Algemene onderzoeksgerelateerde aanbevelingen;

•

Aanbevelingen ten aanzien van het klimaatkameronderzoek;

•

Aanbevelingen ten aanzien van het simulatieonderzoek.

Algemene onderzoeksgerelateerde aanbevelingen
Ten tijde van het klimaatkameronderzoek is de invloed van hygroscopische materialen in de vitrine niet
meegenomen. Dit maakt echter wel deel uit van het tweede klimaatkameronderzoek dat medio 2008
uitgevoerd wordt. Voor het simulatieonderzoek is uitgegaan van het worst case scenario. Omdat hygroscopische materialen in de vitrine een gunstig effect hebben op het hygrische gedrag van de vitrine is
ook in het simulatieonderzoek het effect van hygroscopisch materiaal niet onderzocht.
Aanbevolen wordt om na afronding van het tweede klimaatkameronderzoek het effect van hygroscopisch materiaal met behulp van het simulatiemodel te verifiëren .

Aanbevelingen ten aanzien van het klimaatkameronderzoek
Indien meer LED-verlichting toegepast wordt moet het effect op het thermisch gedrag van de betreffende vitrine nader onderzocht worden om overschrijding van de verticale en horizontale temperatuurgradiënt te voorkomen .

Tijdens het tweede klimaatkameronderzoek moet aandacht besteed worden aan de volgende aspecten:
•

Wat is het effect van vitrinezijdige en centrale installatiestoringen?

•

Per vitrine moet RV-meting op twee locaties plaatsvinden om eventuele meetafwijkingen vroegtijdig
te signaleren.

•

De regelinstallatie en koelinstallatie moeten op basis van de onderzoekservaringen
geoptimaliseerd worden.

Tijdens het luchtstromingsonderzoek is gebleken dat de proefvitrines niet voldoende luchtdicht afgewerkt zijn (momenteel circa 20% lekverliezen). Bij het definitieve ontwerp dient aandacht besteed te
worden aan een verbeterde afdichting . Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met een voorziening die het mogelijk maakt om de vitrine te openen en sluiten zonder glaspanelen te verwijderen .
Daarnaast dient vastgesteld te worden in hoeverre stof kan toetreden tot de vitrine en of welke eventueel aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden aan de vitrine of de klimaatinstallatie om stoftoetreding te beperken .
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Aanbevelingen ten aanzien van het simulatieonderzoek
Uit de resultaten van het simulatieonderzoek is gebleken dat met behulp van het simulatiemodel een
voldoende nauwkeurig beeld gegeven wordt van de gevolgen van vitrinezijdige en centrale installatiestoringen. Om het ontwerp van de klimaatinstallatie voor de vitrines en het centrale klimaatsysteem verder af te stemmen op de klimaattechnische prestaties van de vitrine in toonzaalomgeving, kunnen van
meerdere klimaatsituaties simulatievarianten onderzocht te worden. Indien wijzigingen in het installatieontwerp plaatsvinden , dient ook het simulatiemodel hierop aangepast te worden .

Om het risico op niet-gedetecteerde storingen zo beperkt mogelijk te houden wordt aanbevolen om de
temperatuur en luchtvochtigheidsensoren in de centrale klimaatinstallatie en in de toonzalen dubbel uit
te voeren. Tevens moet iedere vitrine voorzien worden van een (gecombineerde) luchttemperatuur-en
luchtvochtigheidssensor. Daarnaast is het wenselijk om per toonzaal één gezamenlijk toevoerkanaal
voor de actieve vitrines aan te brengen. Hiertoe dient het werktuigkundige ontwerp en het regeltechnische ontwerp van Deerns een voorstel te doen.

De risico-analyse van Deerns geeft aan dat het betreffende deel van het museum bij storingen aan de
klimaatinstallatie ontruimd wordt en dat de verlichting en apparatuur uitgeschakeld wordt. Om schade
aan museale objecten ten gevolge van installatiestoringen te voorkomen dient het Nederlands Scheepvaartmuseum een maximale responsetijd van de installatieaannemer bij storingen overeen te komen .
Dit aspect wordt door Deerns opgenomen in het onderhoudsbestek. De gesimuleerde veilige periodes
vormen de input voor het onderhoudsbestek.
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Software

[A]

MatLAB Version 6.5.0 .180913a (R 13) I Simulink 5.0

[B]

HEAT And Moisture Building And Systems Evaluation , December 2006
WAVO Building Model, TU/e- BPS, JvS/MdW 2003/09.

[C]

CEC, Climate Evaluation Chart, November 2007
TU/e- Physics of Monuments.

Beeldmateriaal
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Flex/The lnnovationlab
Trox Technik GmbH
Deerns Raadgevende Ingenieurs bv
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