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Richtlijnen met betrekkirig tot de gecontroleerde ondichtheid·van en
cte beveiliging tegen te grote drukverschillen ,in koude ruimten 1~~.
Opge$feld door een vanwege het bestuur van de Stichting Oittwikkeling Koen.ehniek speciaal d
/nf1!Pteldf!_ werkgroep, onder voorzitterschap van ir T. van Hiele.
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Summary
Code for tlte controlled non-tightness of the wells, and the protection against excess/..
va pressure differences in cold stores
A code providing directives in behalf of the design and the construction of cold st0"9s.
Values are gjVMI for the highest admissible pnissure difference, the highest admiaaibi. measure of non-tightness and for the required pressure equalizing opening, depending on natute and size of the cold room.
1 Doeletelffngen
Ruimten waarin men lage temperatur~n wil
ondertiouden, moeten in het algemeen
voldoen aan de volgende voorwaarden:
de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de tucht in de ruimte moeten
binnen bepaalde, somtijds nauwe grenzen constant gehouden kunnen warden;
- de verlaging van de temperatuur in de
ruimte van omgevings- tot de vereiste
bewaartemperatuur moet in een betrekkelijl< kort tijdsbestek mogelijk zijn;
- net voor de conditionering van het klimaat in de ruimte benodigde energieverbruik mag niet grater zijn dan redelijkerwijs noodzakelijk.
. In bijzondere gevallen kunnen nog extra
eisen worden gesteld aan de verhouding
van de zuurstof- en kooldioxydeconcentratie in de lucht, zoals ditbij CA-bewaring
het geval is.
De vorengenoemde uitgangspunten maken het wenselijk dat een ruimte waatin
een lage temperatuur moet worden bereikt
en onderhouden, voldoet aan nader te
omschrijven eisen van luchtdichtheid. Deze zijn echter aan grenzen gebonden,
zoals de ervaring heeft geleerd. Want alhoewet het in de praktijk zeer wel mogelijk
blijkt een hoge.mate van luchtdichtheid te
realiseren, is het nochtans noodzakelijk
een zekere mate van 'lek' in te bouwen,
teneinde risico's op te vangen die anders
zouden kunnen optreden wanneer drukverschillen tussen binnen en buiten ont- '
staan.
In 1'Je hier vermelde richtlijnen worden getalwaarden gegeven voor de grootte van
de lek die in de wanden van koude ruimten els hoogst toetaatbaar worden geoordeeld, alsmede voor de grootte itan de in
te bouwen veiligheidsopening ter voorkoming van te grote drukverschillen. De eerste zijn afhankelijk gesteld van de aard en
de toepassing van de ruimle, de tweede
van zijn volume, het drukverschilverloop in
de tijd en het hoogst toelaatbare drukverschil.
Met daze richtlijnen word! beoogd de
. bouwconstructie te vrijwaren van te grate
krachten, bij nochtans een minimaal energieverbruik.
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2 Hoogst toelae~tt• l•k In wanden,
vloer en pl•f«Htd
De le~ in wanden, vloer en plafond van
een koude ruimte wordt uitgedrukt in een
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strooti'I die door de venti lator in of uit de
ruimte wordt gevoerd, wordt gemeten. Daze luchtstroom is in massa gelijk aan de
luchtstroom door de lekopeningen.
De mate van over- of onderdruk moet zodanig worden gekozen dat de invloed van
wind mag warden verwaarloosd. De
selo-waarde (specifieke equivalente lekwindsnelheid mag tijdens de metingen de
opening).
onder c genoemde waarde dan ook niet
De selo is de verhouding tussen enerzijds
overschrijden.
Temperatuurfluctuaties in de ruimte h~.~de lekstroom die gemiddeld per vierkante
meter wandoppervlak bij een bepaald
ben relatief grote drukvariaties tot gevolg.
Tijdens de meting moeten de koelinstalladrukverschil word! gemeten [cm 3/(s.m 2))
(zie 3), anderzijds de (bekende) lucht·
tie en de koelerventilatoren derhalve worden uitgeschakeld. Bovendien mag de
stroom die bij hetzelfde drukverschil opmeting slechts van korte duur zijn (bi]-·
treed! gemiddeld per vierkante millimeter
doortocht van een gladde bu is van 2 mm
voorbeeld 15 min) zodat de verstorende
inwendige diameter en 200 mm lengte
invloed van de relatief warme buitenlucht
[cm 3 (s.mm2)). De selo wordt derhalve uitop de ruimtetemperatuur kan warden vergedrukt in mm 2/m 2 • Als hoogst toelaatbare
waarloosd.
selo-waarde word! aanbevolen:
Teneinde verschijnselen van condensatie
voor vrieshuizen: 15 mm2/m 2
of bevriezing op de luchtstroommeetappavoor koelhuizen en gewone CA·cellen:
ratuur te voorkomen, dient als standaard
25 mm 2/m 2
de meting met overdruk te worden toegepast. lhdien hierbij een relatief grote lekvoor CA-cellen met kalkscrubber:
4 mm 2/m 2
strpom word! vastgesteld, kan een tweede
voor CA-cellen met actieve-koolscrub- ,,· . metiog met onderdruk worden uitgevoerd,
ber: 1 mm 2 /m 2
· · · teneinde te onderzoeken of de lek bij de
standaard meting het gevolg kan zijn bij3 LuchU.kn\etingen
voorbeeld van het naar buiten drukken
a In/aiding
van de deur.
Wanneer een gekoelde ruimte onder gaDe meting moet worden uitgevoerd voor
ranties voor de luchtdichtheid word! aantenminste 4 verschillende waarden van
geschaft. moet bij de oplevering worden
het drukverschil van ca 30 tot ten hoogste
gecontroleerd of de lekkage inderdaad la100 Pa.
ger is dan de gegarandeerde maximale
waarde. In ptincipe zijn de volgende meetc M~etomstandigheden
methoden mc)'gelijk:
De meting mag slechts worden uitgestationaire lekstroommeting met over,
voerd:
of onderdruk;
bij een windsnelheid lager dan 5 mis
niet-stationaire lekstroommetlng met
op 4 m hoogte in het vrije veld;
bij afwezigheid van directe zonstraling
over- of onderdruk;
stationaire tracergasmethode;
op de gersoleerde dakpanelen of bij
niet-stationaire tracergasmethode.
een stralihgsintensiteit van ten hoogste
300 W/m 2;
.
Van deze methoden heeft de eerstge~
noemde de voorkeur, want de tweede mezonder sneeuwbelasting van het dak;
thode is alleen toepasbaar bij zeer dich"te
bij geheel gesloten ruimte;
ruimten (bijvoorbeeld CA-ruimten voor
bij uitgeschakelde koelinstallatie.
fruitbewaring) en de laatste twee zijn vrij
gecompliceerd en er is dure apparatuur
d
meten grootheden
bij nodig. De eerste methode kan bovenVoor het;berekenen van de massastroom
dien zonder problemen bij in bedrijf zijnde
van de lucht bij een constant drukverschil
ruimten warden herhaald zonder dat de
tussen binnen en buiten dienen de volbelading hierbij verstorend kan werken.
gende grootheden te warden gemeten:
De toegepaste meetappar,atuur is relatief
het.drukverschil tussen binnen en buigoedkoop en de tijdsduur van de meting
ten ·de gekoelde ruimte met een schui•
is kort.
ne-buismanometer (voor buitenopstel•
-De stationaire lekstroommeting word! als
ling het relerentiepunt aan te brengen
volgt globaal omschreven.
op grotete afstand tot het gebouw dan
• ~bo
de hoogte ervan);
b Omschrijving van de meetmethode
de temperatuur van de aangezogen
De ruimte word! met behulp van een ventilucht;
lator op een bepaalde oonstante overdruk
de atmosferische druk;
of onderdruk gebracht (maximale drukver·
het drukverschil over eeff meetflens
schil binnen/buiteh is 100 Pa). De lucht(gemonteerd in een recht leidingstuk
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