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I.  INLEIDING 

Ventilatoren zijn vandaag niet meer weg te denken. Ze 
kennen namelijk heel veel toepassingen zowel in de 
industriële als de residentiele sector. De keuze van een 
ventilator voor een welbepaalde toepassing is vaak niet 
simpel. Daarom wordt een ventilator vaak gekozen op 
basis van ervaringswaarden of wordt vanuit 
comfortredenen een ventilator vaak over 
gedimensioneerd, met een slechts rendement tot gevolg. 
Daarom dient een ventilator gekozen te worden aan de 
hand van het debiet die deze kan leveren bij een bepaalde 
druk. Om dit mogelijk te maken is de ventilatorcurve 
nodig waarbij de ventilatordruk (of opvoerdruk) in functie 
staat van het debiet. Een voorbeeld van dergelijke curve 
is gegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1: ventilatorcurve met opvoerdruk [H] i.f.v. debiet 

 
 
 

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

 
De opdracht van de thesis bestaat erin om een testbank te 
bouwen voor het bedrijf Amotec die hun eigen 
centrifugaalventilatoren produceren voor hun 
stofafzuigingen. De testbank moet capabel zijn om 
ventilatoren met een aanzuigdiameter tussen de 200 en 
600 mm op te meten. Tot op heden was het bedrijf 
namelijk niet in staat om hun verbeteringen aan hun 
ventilatoren te kunnen bewijzen op papier, want hiervoor 
zijn namelijk de ventilatorcurves noodzakelijk (druk en 
rendement i.f.v. debiet). 
Om de performantie van de ventilatoren van Amotec te 
kunnen vergelijken met ventilatoren van andere 
fabrikanten dient deze testbank aan strikte eisen te 
voldoen. Die eisen worden beschreven in de ISO 5801[1] 
en DIN 24163norm [2].  

III.  DIMENSIONEREN TESTOPSTELLING 

De testopstelling bestaat uit 3 grote delen, namelijk: 
1. inlaatgedeelte; 
2. meetkamer; 
3. uitlaatgedeelte. 

Figuur 2 geeft een 3D render weer met deze onderdelen 
op aangeduid. 
 

Figuur 2: 3D render testopstelling 
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A.  inlaatgedeelte 

Het inlaatgedeelte bestaat uit: 
- trompetvormige inlaatmeettuit; 
- vier drukaftappunten; 
- hulpventilator; 
- registerklep met ervoor en erna gelijkrichters. 

De trompet dient om turbulenties te vermijden ter hoogte 
van de drukmeting door middel van de drukaftappunten. 
Hier wordt namelijk het volumedebiet gemeten. De 
hulpventilator moet de leidingsverliezen compenseren 
van de installatie zodat de ventilatorcurve kan opgemeten 
worden tussen het nominaal werkingspunt en ∆� =
0, � = ���	 aangeduid in het groen op figuur 3. De 
registerklep is noodzakelijk om te kunnen smoren en zo 
de ventilatorcurve te kunnen opmeten tussen ∆� =
���	, � = 0 en het werkingspunt zoals aangeduid op 
figuur 3 in het rood. 

Figuur 3: nut hulpventilator en registerklep 

B.  Meetkamer 

Deze werd gedimensioneerd aan de hand van grootste 
ventilator die kan bemeten worden op de testbank, 
namelijk met een aanzuigdiameter van 600mm. De lengte 
is gelijk aan 2,3m, de hoogte is 1,2m en de breedte 1,5m.  
Om na te gaan of deze meetkamer bestand is tegen de 
onderdrukken die de testventilator geneert (maakt deel uit 
van het uitlaatgedeelte), werd een CAE-studie uitgevoerd 
met behulp van NX Nastran ®.  Om blijvende vervorming 
van het staal van de meetkamer te vermijden, dient de Von 
Mises spanning onder de 260 Mpa te blijven. Daarom 
werden verstevingsribben aangebracht aan de buitenzijde 
van de meetkamer. Zonder deze verstevingsribben werd 
de Von Mises spanning groter dan 260 MPa. Figuur 4 
geeft de resultaten weer voor het bovenvlak van de 
meetkamer. Hier is de spanning met verstevingsribben 
inderdaad kleiner dan 260MPa. 
 
 
 
 

Figuur 4: resultaten CAE-studie bovenvlak meetkamer 

C.  Uitlaatgedeelte 

Naargelang de installatiecategorie, ziet het uitgedeelte er 
anders uit. De ISO 5801 norm beschrijft vier 
verschillende soorten categorieën zoals weergeven in 
tabel 1. In het geval van Amotec wordt meestal gekozen 
voor categorie D daar zowel inlaat als uitlaat van de 
ventilator voorzien zijn van een reeks buizen. 

Tabel 1: installatiecategorieën 

Figuur 5 geeft het uitlaatgedeelte weer bij een 
installatiecategorie D. 
 

Figuur 5: uitlaatgedeelte 

Ter hoogte van de gekanaliseerde in- en uitlaat worden 
respectievelijk de inlaatdruk en uitlaatdruk bepaald van 
de ventilator. 
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D.  Data-acquisitie 

Er werd gekozen voor een totaalsysteem van de fabrikant 
KIMO ®. Dit systeem bestaat uit vier transmitters en de 
data-acquisitiesoftware Akivsion ®. Één sensor meet de 
atmosferische druk, temperatuur en relatieve vochtigheid. 
De andere drie sensoren meten de relatieve druk ter 
hoogte van de inlaatmeettuit, de relatieve druk in de 
meetkamer (bij categorie A en B) of de relatieve druk in 
de gekanaliseerde inlaat (bij categorie C en D). De derde 
sensor meet de relatieve druk in het uitlaatsimulatiekanaal 
bij categorie D. Bij categorieën A en C is deze sensor niet 
nodig. De transmitters communiceren via Modbus. Deze 
multifunctionele transmitters worden rechtstreeks via RS 
485 verbonden met de PC link module. Deze PC link 
maakt communicatie met de software mogelijk. Door 
middel van Akivision ® (figuur 6) kan de data-acquisitie 
gestart en gestopt worden.  

Figuur 6: dashboard Akivision ® testbank Amotec 

Akivision ® staat voor de testbank ingesteld op een 
samplefrequentie van één seconde. De ISO 5801 norm 
schrijft voor dat minimum één minuut moet gemeten 
worden, dit betekent dus minimum 60 samples per 
werkingspunt van de ventilator. De bekomen data kan 
vervolgens geëxporteerd worden naar een .CSV-file. 
Deze .CSV-file kan eenvoudig geopend worden in Excel 
waar vervolgens de berekeningen kunnen uitgevoerd 
worden om druk en rendement van een ventilator uit te 
zetten in functie van debiet. Deze berekeningen zijn 
verschillend naargelang de installatiecategorie. 
Om het rendement te bepalen is tevens een 
vermogenmeting nodig. Dit gebeurt met een 
vermogenmeter EM PRO van de fabrikant Phoenix 
Contact ®.  Via een geïntegreerd webpagina wordt het 
opgenomen vermogen per werkpunt opgevraagd. 

IV.  OPMETEN VENTILATOREN 

Tenslotte werden met deze opstelling nog enkele 
ventilatoren bemeten. De eerste ventilator was deze met 
aanzuigdiameter van 600mm en een inductiemotor met 
een vermogen van 22kW. Al snel bleek uit de metingen 
(bij categorie D) dat deze niet aan de Europese 

Verordening 327/2011 voldeden. Er werd slechts een 
rendement van 55,86% bekomen bij het BEP (Best 
Efficiency Point). Hier is de druk dan gelijk aan 1913Pa. 
Echter vereist deze Europese verordening een rendement 
van 64,8% bij het BEP voor een motor van 22kW 
Door het toepassen van een langere entree (aanzuigbuis 
loopt door tot op 2cm van het schoepenwiel), zoals 
aangeduid in figuur 7  

Figuur 7: verschil lange en gewone entree 

kon het rendement met 9,34% verhoogd worden. Verder 
werd ook de deellastcompensatiefactor (1,04) in rekening 
gebracht, zoals beschreven in de Europese Verordening 
327/2011. Het rendement bij het BEP is nu gelijk aan 
66,73% waardoor de ventilator nu voldoet aan de 
Europese verordening 327/2011. De curves zijn gegeven 
in figuur 8. 

Figuur 8: vergelijking gewone entree en lange entree 

V.  BESLUIT 

Aan de hand van deze testbank is Amotec nu in staat vlot 
hun eigen ventilatoren op te meten en tevens te 
verbeteren. Door middel van een langere entree werd het 
rendement van de ventilator met een aanzuigdiameter van 
600 mm met een kleine 10% verbeterd waardoor deze 
ventilatoren nu voldoen aan de Europese verordening 
327/2011. 
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