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VERWARMING

OUD SYSTEEM

Het oorspronkelijke systeem bestond
uit één centrale verwarmingsketel 
Het oorspronkelijke systeem bestond
uit één centrale verwarmingsketel 
Het oorspronkelijke systeem bestond

die het water tot 160 °C verhitte, 
waarna vier pompen het water in 
een grote kring brachten die 
waarna vier pompen het water in 
een grote kring brachten die 
waarna vier pompen het water in 

vervolgens de volledige site van 
warm water voorzag. Er waren 
twee pompen met een debiet van 
800 m!/u en twee pompen van 
twee pompen met een debiet van 
800 m!/u en twee pompen van 
twee pompen met een debiet van 

400 m!/u. De distributie naar de 
800 m!/u en twee pompen van 
400 m!/u. De distributie naar de 
800 m!/u en twee pompen van 

verschillende gebouwen gebeurde 
via aftakkingen van de grote kring 
verschillende gebouwen gebeurde 
via aftakkingen van de grote kring 
verschillende gebouwen gebeurde 

met een diameter van 350 mm die 
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van de techniek werd het tijd om 
zowel het lage rendement als het 
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hoge energieverbruik van het 
systeem aan te pakken.
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EEN EXTRA TROEF 
IN HANDEN
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MIX VAN NIEUWE TECHNIEKEN ZAL EEN
FORSE ENERGIEBESPARING OPLEVEREN
De site van de UCL in Woluwe bestaat sinds 1976. 
Op zo’n 52 ha staan er verschillende faciliteiten 
zoals academische gebouwen en hogescholen, 
studentenhuizen, hoogtechnologische bedrijven en 
uiteraard het Saint-Luc ziekenhuis. Destijds werden 
alle gebouwen van de site verwarmd via een systeem
van stadsverwarming dat centraal verhit water via 
een grote ondergrondse kring verdeelde onder 
verschillende onderstations. Van hieruit ging de 
energie via verscheidene warmtewisselaars naar de 
verschillende afnemers die haar gebruikten voor hun 
eigen verwarmingsdoeleinden of voor warm water in 
hun sanitaire installaties. Vorig jaar werd het oude 
systeem vernieuwd om het aan te passen aan de 
moderne normen inzake rendement en 
energieverbruik. Het contract werd toegewezen aan 
SPIE Belgium, dat de volledige coördinatie en de 
uitvoering van de werken voor zijn rekening nam.
Door Serge Vandenplas

MAGNEETLOZE MOTOR EXTRA TROEF 
VOOR HET BINNENHALEN CONTRACT
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diensten voor de industrie, de tertiaire sector en de
infrastructuur. SPIE Belgium stelt meer dan 1.500 
mensen tewerk in 12 vestigingen in België en 1 in
Luxemburg. Het bedrijf integreert multitechnische 
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Door de compactere bouw van de motor is het mogelijk om de variatiemodule direct op
de motor te plaatsen

De KSB synchrone SuPremE IE4 reluctantiemotor biedt heel wat 
energiebesparing aan
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VERWARMING
voor het rendement bij een volle 
belasting. In werkelijkheid wordt 
deze volle belasting volgens een 
studie door de Universiteit van 
Hannover slechts gedurende 6% 
van de werkingstijd bereikt. Meer 
cijfers bevestigen dit: 6% van de 
werkingstijd aan 100% belasting, 
75% belasting, 35% van de tijd 
aan 50% belasting en 44% van de 
tijd aan 25% belasting. Dit betekent
dat een motor meer dan 90% van 
de tijd in deellast werkt. Voor deze 
gedeeltelijke deellast scoren de 
rendementen niet goed tot slecht, 
zelfs als het om asynchrone motoren
gaat die aan de IE3-of IE4-norm 
voldoen. De KSB SuPremE IE4 
daarentegen behoudt een 
uitstekend rendement en werkt 
perfect in deze omstandigheden 
dankzij zijn ontwerp en het principe
van het snelheidscontrolesysteem.

Stille en energiezuinige motor
De KSB SuPremE IE4 is gemakkelijk 
te herkennen aan de opmerkelijke 
goudkleur waarin hij geverfd is, het 
is echter vooral binnenin dat het 
verschil gemaakt wordt. Het 
concept is er een van minder 
materiaal – meer
knowhow. Zo is de
rotor, volgens het
principe van de
reluctantie,
samengesteld uit een
groot aantal
geperforeerde
metaalplaatjes die
vervolgens gelamineerd
worden tot één
rotorgeheel dat de
magnetische stroom beter geleidt 
dan een spoelrotor. Aangezien de 
rotor opgebouwd is uit 
metaalplaatjes en niet uit 
koperwindingen, wordt de 
koppelrimpel herleid tot 2% of zelfs 
1%, wat de motor bijzonder stil 
maakt.

Goed rendement
Voor Dhr. Leclercq was de KSB 
SuPremE IE4 dan ook de ideale 
motor om op te nemen in de offerte.
Leclercq: “De rendementen van 
deze motor zijn heel wat beter in 
vergelijking met andere motoren die

in deellast werken. Het rendement 
bevindt zich op hetzelfde niveau als
permanent magneet motoren bij 
vollast. Deze zijn evenwel uit den 
boze omwille van hun 
milieuonvriendelijke productie en het
verlies van magnetisme in de tijd.”

TE VERVANGEN 
INSTALLATIES
Alle 19 thermische onderstations 
met warmtewisselaar op de site 
werden vernieuwd. Dhr. Leclercq 
somt de te vervangen delen op. 
“De staafwarmtewisselaars, 
waarvan sommige volledig waren 
dichtgeslibd met bezinksel, werden 
vervangen door platenwarmte-
wisselaars. De oude pompen 
werden vernieuwd. 
Om de nieuwe pompen aan te 
drijven, werden ze uitgerust met de 
KSB SupRemE IE4 motoren met 
variabele snelheid. In de meeste 
lokalen werd ook het deel van het 
buizenstelsel voor de collector 
vernieuwd, evenals de 
circulatiepompen die volgens het 
variabele principe werkten. 
Tenslotte was het ook noodzakelijk 

om op verschillende 
plaatsen doorgeroeste 
collectoren te 
vervangen.
Idealiter zouden alle 
warmtecircuits in het 
merendeel van de 
gebouwen ook moeten
worden vernieuwd, 
maar dat is iets voor de
toekomst.”

ONDERHOUDSGEMAK
“In het lastenboek werd er veel 
aandacht besteed aan het 
onderhoudsgemak van de nieuwe 
installatie. Om in te gaan op de 
wens van de klant, heeft SPIE 
Belgium, naast filters, aan 
weerskanten van de nieuwe 
platenwarmtewisselaars kraantjes 
geplaatst, zodat deze 
met gemak kunnen worden 
gereinigd zonder ze compleet te 
demonteren. Op verschillende 
punten in de kring werden er 
onderhoudspunten ingebouwd om 

aan deze wens tegemoet te komen.
Verder werden er ook thermometers 
geplaatst, zodat er tijdig kan 
worden vastgesteld wanneer de 
warmtewisselaar minder warmte 
doorgeeft omwille van aankalking.”

COLLECTOREN
“De nieuwe collectoren werden 
telkens volgens het principe van een
Tickelman kring geplaatst, zodat er 
bij het begin van het circuit een 
hydraulisch evenwicht is.”

POMPEN
“Bij de pompen werd extra 
aandacht besteed aan het 
vermijden van mechanische stress 
door het gebruik van dilatoflex 
compensatoren. 
Op deze manier steunen de buizen 
nooit direct op het pomplichaam en
treedt er op termijn ook geen 
vervorming op. 
Door de compactere bouw van de 
motor is het mogelijk om de 
variatiemodule direct op de motor 
te plaatsen, wat een aanzienlijke 
besparing betekent in installatietijd 
en materiaalkost.”

MILESTONES

Tenslotte nog een woord over de 
planning. “De planning van de 
werken bestond uit een honderdtal 
Milestones, oftewel vastgelegde 
data waarop bepaalde delen van 
de werken uitgevoerd moesten 
worden, op straffe van een boete. 
Uiteindelijk is het grootste deel van 
de werken binnen de periode van 
15 juni tot 15 september 
uitgevoerd. Prioriteit werd gegeven 
aan het ziekenhuis en aan de 
auditoria waar de herexamens 
plaatsvonden. Wat het ziekenhuis 
betreft, is er nooit een onderbreking
geweest in de levering van warm 
water, aangezien er in het gebouw 
overgeschakeld kan worden op een
verwarmingsketel die op stoom 
werkt.”

EVALUATIE
“De mix van nieuwe technieken, 
lagere stooktemperaturen en een 
volledige overschakeling naar een 
variabel systeem zal een forse 
energiebesparing opleveren, al is 
het nu nog onmogelijk om dit exact 
te kunnen berekenen.” 

De hele installatie werd goed geïsoleerd

Bij een lage en gemiddelde belasting scoren de rendementen niet goed tot slecht, zelfs 
als het om asynchrone motoren gaat die aan de IE3-norm voldoen

DE MOTOR KAN OM
MET EEN LAGE
BELASTING. DAT
KOMT DOOR DE

SAMENSTELLING VAN
DE ROTOR EN DE
SNELHEIDSCONTROLE


