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I.  INLEIDING 

Colruyt is een Belgische winkelketen met in iedere 

vestiging een versmarkt. Dit is een afgesloten ruimte waar 

de omgeving gekoeld wordt zodat verschillende soorten 

producten aangeboden kunnen worden. De koeling 

gebeurt op basis van geforceerde luchtcirculatie. Hierbij 

wordt koude lucht achteraan in de rekken ingeblazen via 

een geperforeerde wand. Het voordeel van deze 

werkwijze is het hoge rendement maar doordat de 

omgeving ook afgekoeld wordt, ervaren de klanten 

thermisch ongemak en Colruyt wil dit wetenschappelijk 

onderzoeken. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De te onderzoeken parameter is thermisch comfort. Er 

wordt onderzocht hoe deze objectief bepaald kan worden 

en wat de invloed is van bepaalde parameters. Hierbij 

aansluitend wordt het klimaat in de koelcel op 

verschillende manieren onderzocht. Er worden ook 

oplossingen voorgesteld op basis van de resultaten zodat 

het comfort verbeterd kan worden. 

III.  RESULTATEN 

A.  Thermisch comfort 

Er worden metingen uitgevoerd zodat de nodige 

parameters bepaald kunnen worden om het thermisch 

comfort, gebaseerd op de Predicted Mean Vote (PMV) en 

Percentage of People Dissatisfied (PPD), te berekenen 

[1]. Dit is hiertoe het meest gebruikte model en is de 

manier waarop Colruyt de omgeving wil analyseren.  

 

Andere comfortindexen in plaats van PMV/PPD zijn 

Universal Thermal Climate Index (UTCI) [2], Apparent 

Temperature (AT) [3], Wet Bulb Globe Temperature 

                                                           
 

(WGBT) [4], Physiological Equivalent Temperature 

(PET) [5] en adaptief thermisch comfort [6, 7].  

 

De parameters UTCI en WGBT zijn niet van toepassing 

omdat deze gebruikt worden voor buitenklimaten en 

daarom ook parameters nodig hebben die hieraan 

voldoen. Adaptief thermisch comfort is ook niet van 

toepassing omdat de temperaturen vanuit dit model hoger 

zijn dan 15°C [6]. Dit is niet aanvaardbaar omdat de 

kwaliteit van de producten gegarandeerd moet zijn [8, 9]. 

PET en AT zijn wel bruikbaar en doen een poging de 

gevoelstemperatuur in de ruimte te schatten rekening 

houdend met bepaalde parameters die het gevoel kunnen 

beïnvloeden zoals bijvoorbeeld de luchtsnelheid.  

 
Figuur 1 toont de relatie tussen PMV en PPD. Indien 

PMV negatief is, voelt de omgeving koud aan. Een 

positieve waarde voor PMV duidt op een warm 

aanvoelende omgeving. PPD toont aan hoeveel procent 

van de populatie niet tevreden zal zijn met de omgeving. 

Hoe meer PMV verschilt van 0, hoe meer mensen 

ontevreden zijn. Statisch thermisch comfort wordt bereikt 

indien PMV gelijk is aan 0. Op dat moment is PPD 

minimaal maar nooit nul. Dit komt omdat een omgeving 

nooit optimaal is voor de volledige populatie.  

 

Tabel 1 toont de nodige parameters om PMV/PPD te 

bepalen. Hier valt uit af te leiden dat de temperatuur niet 

lager mag zijn dan 10°C. In de koelcel van Colruyt is het 

klimaat kouder dan deze grens. Deze thesis onderzoekt 

ook de betrouwbaarheid van dit model buiten de grenzen. 

 
Tabel 1: Parameters van thermisch comfort [1, 6] 

Parameter Bereik 

Kledingisolatie Icl 0 – 2 clo 

Metabolisme M 0,8 – 4 met  

Luchttemperatuur Ta 10 – 30°C 

Gemiddelde stralingstemperatuur Tr 10 – 40°C 

Luchtsnelheid va 0 – 1m/s 

Luchtvochtigheid RH 0 – 100% 
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Thermisch comfort is echter niet eenvoudig te bepalen. Er 

zijn veel persoonlijke parameters die invloed hebben op 

het comfort waarmee het model geen rekening houdt 

zoals de gemoedstoestand, leeftijd, geslacht, … Bij 

thermisch comfort komt ook een psychologisch aspect 

aan bod.  

B.  Onderzoeken van het klimaat van de koelcel 

Als eerste wordt het klimaat onderzocht in de 

geanalyseerde koelcel van Colruyt. Hiervoor worden er 

verschillende methodes toegepast zoals: 

 Luchtsnelheidsmetingen; 

 Contacttemperatuurmetingen; 

 Thermografische analyses; 

 Meetdata loggen. 

 

Uit de metingen blijkt dat de luchtsnelheid in de koelcel 

overal kleiner is dan de meetfout van de sensor, namelijk 

0,05 m/s, behalve in de buurt van de luchtgordijnen. Met 

de contacttemperatuursensor wordt de achterwand 

opgemeten van het rek waar de koude lucht in geblazen 

wordt. Deze temperatuur varieert constant door de 

werking van de koelcel en zou gelogd moeten worden om 

een goed beeld te krijgen. Met een IR-camera wordt de 

omgeving onderzocht in de koelcel. Deze methode heeft 

veel voordelen maar kan niet toegepast worden in de 

koelcel omdat de emissiviteit van de objecten niet gekend 

is en omdat ieder object een verschillende 

emissiviteitwaarde heeft. Hierdoor kan de camera geen 

juist beeld nemen van de omgeving.  

Figuur 3 toont dat de luchttemperatuur ongeveer 3,5°C 

moet zijn achteraan het rek maar het IR-beeld op figuur 2 

spreekt dit tegen en toont negatieve waarden. De 

nauwkeurigheid van de camera is ±3K. De 

luchttemperatuursensor is ±0,35°C nauwkeurig. De IR-

camera is dus geen nauwkeurige manier van werken in 

deze toepassing. 

 

Figuur 4a toont de luchttemperatuur en relatieve 

vochtigheid gemeten in de koelcel. Hiermee wordt het 

thermisch comfort berekend. Om het comfort juist te 

berekenen, moeten de luchttemperatuur, relatieve 

vochtigheid en gemiddelde stralingstemperatuur gemeten 

worden op hoogte van 1,1m. Deze hoogte komt overeen 

met het center van het menselijk lichaam. Het 

metabolisme en de kledingisolatie worden constant 

verondersteld. Normaal moet de luchtsnelheid ook 

opgemeten worden maar uit de luchtsnelheidsmetingen 

bleek deze zeer laag. Daarom wordt de luchtsnelheid 

gelijk gesteld aan 0 m/s. Het resultaat staat in figuur 4b. 

Het comfort varieert rond -1,84PMV en stelt een koude 

omgeving voor. Ongeveer 70% van de mensen is niet 

tevreden over de omgeving.  

 

 
Figuur 1: Het verband tussen PMV en PPD [10] 

 
Figuur 2: IR-beeld van een rek in de koelcel 

 
Figuur 3: Luchttemperatuur van de omgeving achteraan het rek waar 

het IR-beeld van figuur 2 genomen is 

IV.  BESLUIT 

In deze thesis is het comfort opgemeten voor korte 

periodes van ongeveer 1 tot 2 uur. Een verdere uitbreiding 

zou zijn om te meten over een langere periode, een dag 

bijvoorbeeld. Hiermee kan onderzocht worden of de tijd 

dat de koelcel in werking is invloed heeft op het comfort. 

Bij het openingsuur zou de omgeving kouder kunnen zijn 

omdat de deuren gesloten waren en bij het sluitingsuur zal 

de temperatuur warmer zijn wat invloed heeft op het 

thermisch comfort.  
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De meetdata kan gebruikt worden om een simulatie van 

de versmarkt te valideren zodat deze realistische 

resultaten oplevert. Er zijn verschillende programma’s die 

geschikt zijn om te gebruiken als simulatietool: 

 Fluent Ansys of Siemens NX voor CFD 

simulaties. Hiermee kan de omgeving 

nauwkeurig opgebouwd worden in een 2D of 3D 

model en kunnen hier enkele oplossingen in 

verwerkt worden in de simulatie om het comfort 

te verbeteren; 

 De International Building Physics Toolbox voor 

een Object Oriented Approach (OOA). Dit is een 

bibliotheek van Simulink modellen in Matlab 

waarmee een thermisch systeem opgebouwd kan 

worden. De bibliotheek bevat bouwstenen 

waarmee 1D berekeningen gemaakt kunnen 

worden van warmte, lucht en vochtigheid. 

Hiermee kan de koelcel opgebouwd worden. De 

uitgang van deze blokken zijn dan de parameters 

van thermisch comfort. Deze data kan 

aangesloten worden op een functie om PMV/PPD 

snel te bepalen. 

 

In later werk kan hierop verder gebouwd worden en de 

resultaten van deze thesis kunnen dienen als een 

referentie. 
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Figuur 4: (a) Luchttemperatuur en relatieve vochtigheid opgemeten in 

de koelcel, (b) PMV & PPD berekend in de koelcel 

0 10 20 30 40 50 60 70
5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8
(a)

Tijd [min]

T
 [
°C

]

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
66

68

70

72

74

76

78

R
H

 [
%

]

Ta RH

0 10 20 30 40 50 60 70
-1.94

-1.92

-1.9

-1.88

-1.86

-1.84

-1.82

-1.8

-1.78

-1.76
(b)

Tijd [min]

P
M

V
 [
/]

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

P
P

D
 [
%

]

PMV PPD


