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1

Warmte-krachtkoppeling met een WKK-module

1.1

Wat is een WKK?

Systeemb eschrijving

Een warmte-krachtkoppeling (WKK) bestaat in principe uit motor, synchroongenerator en
warmtewisselaar. De door de verbrandingsmotor (krachtmachine) aangedreven synchroon generator (werkmachine) produceert 3-fasen-wisselstroom (draaistroom) met een
frequentie van 50 Hz en een spanning van 400 V, die normaal zelf wordt gebruikt.
De elektrische integratie vindt plaats op het laagspan ningsnetwerk (0,4-kV-niveau) en
wordt vanaf pagina 37 gedetailleerd beschreven. Normaal worden WKK's parallel met het
openbaar netwerk bedreven (→ p. 22). Door het gebruik van synchroongeneratoren is in
principe echter ook netvervangend bedrijf mogelijk ( → p. 22).
Overtollige stroom kan aan het netwerk van het distributienetbeheerder (DNB ) worden
toegevoegd. De motor geeft warmte af, die in het zogenaamde 'interne koelcircuit' achter
elkaar uit de smeerolie, het motorkoelwater en de rookgas wordt opgenomen en via een
platenwarmtewisselaar naar het verwarmingssysteem wordt overgedragen.
Dit systeem van energieopwekking en -gebruik heet warmte-krachtkoppeling (WKK), omdat
gelijktijdig de door de motor geproduceerde mechanische energie (kracht) en de bij de
aandrijving van de generator door de motor vrijgekomen thermische energie (warmte)
wordt gebruikt.

Voordelen van de warmtekrachtkoppeling



Energierendement tot 95% (waarvan een derde als 'edele energie' stroom beschikbaar
wordt gesteld)



Primaire energiebesparing tot 40% ten opzichte van aparte energieomzetting (→ p. 5
Afb. 2)

Functieschema

Toevoerlucht

Afvoerlucht
Stroomnetwerk

Stroom

Aardgas

Integratie van een WKK in de gebouwentechniek

5784 628-8 B/fl
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Warmte-krachtkoppeling in
vergelijking met aparte
energieomzetting

Stroomopwekking

aparte opwekking

Efficiëntie
Energiegebruik

Condensatiekrachtcentrale

Krachtcen
trale
Kool
64%

WKK

55 %

87 %

157 %

100 %

36%
Decentrale
WKK
Aardgas

η = 38%

Stookolie
EL

51%

η = 90%

6%

Verliezen

70 %

13 %
Ontlasting met

Stof

100 %

99,0 %

SO2

100 %

98,5 %

NO2

100 %

29,0 %

CO2

100 %

58,0 %
Besparing

Primaire energie

36,0 %

Primaire energiebesparing van de warmte-krachtkoppeling (WKK) in vergelijking met aparte
energieomzetting (conventioneel)

5784 628-8 B/fl
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1.2

Toepassingsmogelijkheden

Gebruik in objecten met
warmte- en stroombehoefte

De warmtekrachtmodule is geschikt voor het gebruik in objecten met gelijktijdige
stookwarmte- en elektrische energiebehoefte. In combinatie met de absorptietechniek is
ook opwekking van koude mogelijk.
De compacte opbouw en de aansluitklare uitvoering van de WKK-module breiden de
toepassingsmogelijkheden uit en vereenvoudigen de plan ningskosten.
Door het aan elkaar schakelen van meerdere WKK-modules is een integratie in
installatiesystemen met verschillende prestatiegrootten mogelijk.

Warmtegeleide varianten

De WKK wordt afhankelijk van een gewenste temperatuurwaarde (bijv.
verwarmingswaterretourtemperatuur) in- resp. uitgeschakeld. De warmte is in het
verwarmingssysteem op dit tijdstip steeds nodig.

Stroomgeleide varianten

De WKK wordt op aanvraag van een stroombehoefte ingeschakeld. De aanvraag kan
zijn:


Laststooklijn voor stroombehoefte



Rondstuurinstallatie van het energiebedrijf



Maximale controle in het object

 Virtuele krachtcentrale
De opgewekte warmte hebben tegelijk

Toepassingsvoorbeelden

-

de verbruikers (verwarmingscircuits) nodig,

-

in een warmtebuffer getransporteerd of

in het gebouw gebufferd,
(massa verwarmingssysteem, zwembad, enz.),
in uitzonderlijke gevallen via WKK-koeler in openlucht geleid.

Ideale toepassingsmogelijkheden voor de WKK-modules zijn bijvoorbeeld:
Nabije+
afstandswarmte

Gemeentelijk bereik

Industrie, handel
en bedrijven

 Woonwijken

 Ziekenhuizen

 Administratie

 Woonparken

 Scholen

 Productie

 Bedrijvenparken

 Zwembaden

 Galvanotechniek

 Contracting

 Rusthuizen

 Brouwerijen

 Kloosters

 Kantoren/overheden

 Mouterijen

 Brandweer

 Melkfabrieken

 Luchthavens

 Tuinbouwbedrijven

 Kuuroorden

 Winkelcentra

 JVA

 Attractieparken

 Hogescholen

 Hotels

5784 628-8 B/fl

 Vakantiedomeinen
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WKK-installatie Woonoase Regensburg

5784 628-8 B/fl

Afb. 3
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Warmte-krachtkoppeling met een WKK-module
1.3

Wanneer is een WKK zinvol?

Eerste raming voor
het rendement

Aan de hand van drie vuistregels kan een eerste raming worden gemaakt:
1. Verhouding warmtevermogen WKK: Ketel resp. afstandswarmteaansluiting
2.
3.

1. Vuistregel

Het warmtevermogen van de WKK moet 25 - 35 % van het geïnstalleerde warmtevermogen
(ketel of afstandswarmteaansluiting) bedragen.










2e vuistregel

Gelijktijdige continue behoefte aan stroom en warmte
Verhouding specifieke stroomprijs tot specifieke gasprijs

Woonbereik max. 15%
Woonwijk ca. 20%
Hotels ca. 20%
Administratie ca. 15 %
School, universiteit, JVA
ca. 15 - 20%
Bedrijven + industrie met constante proceswarmtebehoefte ca. 15 - 25 %
Rust- en verzorgingstehuizen ca. 25%
Ziekenhuizen ca. 30 %
Zwembaden ca. 35 %

Warmte en stroom worden bij de WKK constant in bijna dezelfde verhouding opgewekt,
d.w.z. zonder warmteafname geen stroomopwekking, zonder stroomopwekking geen winst,
zonder winst geen WKK. Hoe hoger de jaarlijkse bedrijfsuren van de WKK, hoe hoger de
waarschijnlijkheid van het rendement:
Vereiste minimale stroom- en warmtebehoefte
rekening houdende met de gelijktijdigheidsfactor (0,75)
6
15

20
39

140
207

238
363

kW el
kW th

3.000
Bh/a

20.000

80.000

560.000

952.000

kWh el

52.000

156.000

828.000

1.452.000

kWh th

eventueel

4.000
Bh/a

26.667

106.667

746.667

1.269.333

kWh el

69.333

208.000

1.104.000

1.936.000

kWh th

waarschijnlijk

5.000
Bh/a

33.333

133.333

933.333

1.586.667

kWh el

86.667

260.000

1.380.000

2.420.000

kWh th

zeer
waarschijnlijk

6.000
Bh/a

40.000

160.000

1.120.000

1.904.000

kWh el

104.000

312.000

1.656.000

2.904.000

kWh th

Rendement
onwaarschijnlijk

Tab. 1 Vereiste minimale stroom- en warmtebehoefte

3e vuistregel

Verhouding van specifieke stroomprijs (jaarlijkse totale kosten stroom gedeeld door
betreffende stroom) tot specifieke gasprijs (jaarlijkse totaalkosten gas gedeeld door
betreffende gashoeveelheid in kWh Hi)
Verhouding
Stroom: Gas

Rendement

1 : 1

zeer onwaarschijnlijk

2 : 1

met subsidiëring mogelijk

3 : 1

Waarschijnlijk

4 : 1

zeer waarschijnlijk

Let op: Hier geraamde vuistregels, d.w.z. empirisch, niet wetenschappelijk-mathematisch
exacte methode. Onderscheid tussen vermogens- en werkpercentage verwaarloosbaar,
indien deze delen bij stroom en gas in gelijkaardige hoogte liggen.

8

Planningshandleiding aardgas-WKK VITOBLOC 200

5784 628-8 B/fl

Tab. 2 Verhouding specifieke stroomprijs tot specifieke gasprijs

Warmte-krachtkoppeling met een WKK-module
1.4

WKK is geen verwarmingsketel

Warmterendement

Het 'hart' van een WKK-module is een gas-Otto-verbrandingsmotor, een motor zoals in elke
auto of vrachtwagen, alleen dat deze motor met aardgas wordt bedreven.
Laat ons eens de rendementen tussen WKK en ketel vergelijken:
Investeringskosten

WKK

Ketel

hoog

Thermisch rendement (Hi)

tussen 45% en 60%

laag
alleen warmte, geen
stroom
tussen 90% en 105%

Elektrisch rendement

tussen 25% en 40%

-

Product

Warmte + stroom

Tab. 3 Warmterendement vergelijking WKK - ketel

De warmte uit de WKK is een bijkomend product. In de investeringsrekening wordt deze
warmte vergeleken met warmte uit de ketel. Aangezien het thermisch rendement van de
motor duidelijk onder het rendement van de ketel ligt, kan de waarde van de WKK-warmte
de waarde van de ketel-warmte niet overschrijden. Daardoor draagt zelfs een hoog
thermisch rendement bij de WKK maar weinig bij tot het rendement. Primair doeleinde van
de WKK is de stroomopwekking bij zo hoog mogelijk elektrische rendement, aangezien de
stroomopwekking de WKK-investering moet amortiseren.
De winst van de WKK moet komen uit de stroomopwekking.
Warmterendement

Op basis van de verschillende werkingen van motor en ketel -brander-combinatie ontstaan
ook andere randvoorwaarden:
Type

Startgedrag –
warmteafgifte

Eigenbehoefte

Warmtehoeveelh
eidsmeting

5784 628-8 B/fl

Start-stopverhouding
(warmtegeleid)

WKK

Ketel

Indirecte warmtegenerator

Directe warmtegenerator

Eerst wordt het interne
koelcircuit opgewarmd, alvorens
nuttige warmte aan de
verwarming wordt afgegeven.
(zie ook
warmtehoeveelheidsmeting).
Gelijkaardig gaat het met de
verwarming in de auto.
Komt voor als de
bedrijfsparameters van de motor
niet worden nageleefd. Er wordt
weliswaar warmte opgewekt,
maar evt. niet in volledige
omvang afgegeven.
De meetplaats moet binnen de
retourverhoging liggen om de
opgewekte warmtehoeveelheid
te kunnen meten. Ligt de
meetplaats erbuiten, wordt enkel
de afgegeven warmte gemeten.
Door de indirecte
warmteopwekking is een
minimale looptijd voor het
verwarmen van het systeem
nodig om de in de koude starttijd
ontstane zure condensaten te
verdampen. Verder wordt de
mechanica van de motor, de
starter, door de 15 seconden
spoeltijd per start afgesleten.
Per start moet de WKK twee uur
worden bedreven om verhoogde
slijtage of schade te voorkomen.

De brander produceert
onmiddellijk na de start nuttige
warmte en geeft deze af aan het
verwarmingswater.

De ketel is naargelang
bouwtype relatief ongevoelig
voor lage verwarmingswaterretourtemperaturen. Pas bij
extreem lage temperaturen is
een retourverhoging voorzien
De meetplaats moet binnen de
retourverhoging liggen om de
opgewekte warmtehoeveelheid
te kunnen meten. Ligt de
meetplaats erbuiten, wordt enkel
de afgegeven warmte gemeten.

Aangezien er geen
noemenswaardige mechanische
slijtagegevoelige delen
beschikbaar zijn, is de
verhouding aantal starts tot de
bedrijfsuren bijna gelijk.

Tab. 4 Warmterendement vergelijking WKK – ketel

Planningshandleiding aardgas-WKK VITOBLOC 200
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Rookgas, condensaat en
afvoerlucht

Speciaal in dit montagebereik worden frequent de ketelvoorwaarden eenvoudig op de WKK
overgedragen. Met deels dramatische gevolgen:
WKK
Rookgasdruk

Bedrijfsdruk tot 4.000 Pa

Rookgaspulsatie

Op basis van de takteinden
verbrandingen in de motor.
Daardoor vertonen eenvoudige
dichtingssystemen in continu
bedrijf lekkages.

Bijzonderheid

Diepe ontstekingsfrequentie
tussen 50 Hz en 85 Hz. De
vermindering van lawaai vereist
hogere kosten bij de
geluidsdempers.

Materiaalvereisten

Roestvrij staal, classificatieklasse
H1

Gevaar bij
lekkages

CO2-vergiftiging (actueel in maart
2005 in Schleswig-Holstein)

Condensaat

Afvoerlucht

Tijdens de koudstartfase van zuur
condensaat, dat bij correcte
afvoerleiding zonder
retourblokkades in WKK of
geluidsdempers geen probleem
veroorzaakt.
Oppervlaktewarmte door
motorblok, generator en
warmteoverdrager. Deze warme
afvoerlucht (ongeveer 5% van het
energiegebruik) kan voor
stookdoeleinden (bijv. droging,
ondergrondse garage) worden
gebruikt.

Ketel
Naargelang type onderdruk
resp. geringe overdruk tot 50
Pa
Continue verbranding zonder
pulsatie.
Verbrandingsgeluid in het
frequentiebereik 250Hz tot
500Hz. Door voordelige
eenvoudige constructie van
geluidsdempers valt het lawaai
te elimineren.
Door drukniveau wordt in
principe gelet op
bouwtypegoedkeuring
Bij onderdrukinstallaties
worden de rookgassen op
natuurlijke weg weggezogen.
Technisch geen probleem als
er geen retourblokkades in de
branderkamer voorkomen.
Door de constructie is er
nauwelijks oppervlaktewarmte
(rendementen bij 100%).
Warmtewisselaars zijn bij
directe warmtegeneratoren
niet aanwezig, evenmin een
generator voor
stroomopwekking.

Tab. 5 Rookgas, condensaat en afvoerlucht Vergelijking WKK – ketel

Ook in het bereik van de extra kosten door de werking gelden in principe andere regels.
Waarom?

Afhankelijk van de
looptijd

Onderhoudsinterval

Werkomvang

WKK
Bij de warmtekrachtmodule moet
zoals bij de auto-vrachtwagen,
het onderhoud afhankelijk van de
looptijd worden uitgevoerd,
aangezien de motor ook uit
slijtage gevoelige delen, zoals
bijv. de bougies of filters bestaat
Afhankelijk van het type tussen
1.000 en 6.000 Bh
(overeenkomstig 50.000 km tot
300.000) resp. ongeveer 6 tot 12
weken, als de wKK voortdurend
in werking is.
(evt. jaarlijks onderhoud)
Naast de verschillende
werkzaamheden aan een motor,
eenvoudige onderhoudswerken
afhankelijk van de looptijd tot en
met de
instandhoudingsmaatregelen, zijn
werkzaamheden aan andere
componenten zoals de generator
voor de stroomopwekking en aan
het interne koelcircuit
noodzakelijk.

Ketels
Er zijn geen
noemenswaardige
mechanische slijtage
gevoelige delen beschikbaar,
die verzorging of vervanging
vereisen.

Eenmaal jaarlijks volgens de
wettelijke bepalingen.

Bij het onderhoud moet de
branderkamer worden
gereinigd en de brander
worden afgesteld.

Tab. 6 Onderhoudsintensiteit vergelijking WKK – ketel

Vele stilstandtijden, klachten en montagefouten kunnen bij betreffende inachtneming van deze
basisbeginselen worden vermeden en kunnen bijdragen tot het verhogen van het rendement.
10
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Technische beschrijving WKK-module

2

Technische beschrijving WKK-module

2.1

Vermogen leveringsprogramma Vitobloc 200 Aardgas

Warmte-krachtkoppeling
Module

Elektrische installatie
Aandrijving

Vermogen Rendement
in kW
in %

Warmte
Vermogen
in kW

Brandstofgebruik Hi

Rendement Vermogen Rendement
in %
in kW
in %

Vitobloc 200 EM-6/15

3-cilinder
Gasottomotor

6,0 3)

27,0

14,9 ± 7%

67,0

22,2 ± 5%

94,0

Vitobloc 200 EM-9/20

3-cilinder
Gasottomotor

8,5 3)

28,2

20,1 ± 7%

66,8

30,1 ± 5%

95,0

Vitobloc 200 EM-20/39

4-cilinder
Gasottomotor

20 3)

32,3

39 ± 7%

62,7

62 ± 5%

94,9

4-cilinder
Gasottomotor
6-cilinder
Gasottomotor
6-cilinder
Gasottomotor
6-cilinder
Gasottomotor

503)

34,5

81 ± 7%

55,9

3)

34,3

115 ± 7%

56,4

204 ± 5%

90,7

1403)

36,5

207 ± 7%

53,9

384 ± 5%

90,4

1993)

37,0

263+20 ± 7% 4)

48,9+3,7

538 ± 5%

89,6

Vitobloc 200 EM-50/81
Vitobloc 200 EM-70/115
Vitobloc 200 EM-140/207
Vitobloc 200 EM-199/263 5)

70

90,3

Vitobloc 200 EM-199/293

6-cilinder
Gasottomotor

1993)

36,0

293 ± 7%

53,0

553 ± 5%

89,0

Vitobloc 200 EM-238/363

12-cilinder
Gasottomotor

2383)

35,7

363 ± 7%

54,4

667 ±5 %

90,1

Vitobloc 200 EM-363/498

12-cilinder
Gasottomotor

3633)

37,8

498 ± 7%

51,9

960 ±5 %

89,7

12-cilinder
Gasottomotor
12-cilinder
Gasottomotor

4013)

38,1

549+28 ± 7% 4)

52,1+2,6

1.053 ± 5%

92,8

3)

39,5

660+38 ± 7%

4)

49,2+2,8

1.342 ± 5%

91,5

Vitobloc 200 EM-401/549 5)
Vitobloc 200 EM-530/660

5)

530

1)2)

Tab. 7 Vermogens van de volledige WKK-module
1)

Methaangetal>80; prestatiegegevens voor afwijkende gaskwaliteiten op aanvraag
Prestatiegegevens conform ISO 3046-1; waarden voor continue prestaties in de parallelle netwerking
3)
Prestatie bij cos = 1, niet overbelastbaar
4)
Warmtevermogen hoge temperatuur + warmtevermogen lage temperatuur
5)
Deze uitvoering heeft een extra verwarmingswateraansluiting nodig.

5784 628-8 B/fl
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1

Gasmotor

Gebruik van energie-efficiënte motoren met verhoogde
rendementen voor gemaximaliseerd rendement. Geen
omgebouwde dieselmotoren!

EM-199/.. 238/..363/..401/..530/..

Bij elk type WKK is er een uitgebreide Technische Beschrijving, die
bij concrete behoefte, kan worden opgevraagd. Een volledige WKKmodule bestaat normaal uit volgende componenten (indien door 'X'
gemarkeerd):

EM-50/..70/..140/..

Serie-uitrusting

EM-6/..9/..20/..

2.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

De gasmotor is een volgens het Ottoproces werkende
verbrandingskrachtmachine, die als brandstof in plaats van
vloeibare brandstoffen (benzine, diesel, zware oliën enz) aard-, bio-,
deponie- of heldere gassen gebruikt. Bij het gas-ottoprocédé wordt
analoog met het 4-takt-werkprincipe van de benzinemotor een
ontstekingsgeschikt mengsel van brandstof en lucht gecomprimeerd
en vervolgens de verbranding door een elektrische bougie ingeleid.
In het lastbereik tussen 100 – 50% is het mechanisch en thermisch
rendement en het lastprocédé van de gasmotoren zeer
bevredigend.
Voor de permanente werking worden industriemotoren gebruikt, die
constructief en thermodynamisch op het gebruik van gasvormige
brandstof zijn afgestemd en voor een werking van 10 – 15 jaar
gedimensioneerd zijn. De laatste jaren werd het rendement van
MAN-gasmotoren door voortdurende verdere ontwikkeling tot bijna
40% verhoogd.
Naargelang verbrandingsverhouding wordt tussen zogenaamde
lambda = 1 zuigermotoren met achtergeschakelde
driewegkatalysatoren, niet opgeladen zuigermotoren met lambda >1
zogenaamde magere mengmotoren en in opgeladen magere
mengmotoren een onderscheid gemaakt.
2

Synchroongenerator voor
optionele
netvervangende werking

Voor de stroomopwekking dient een zelf regelende, borstelloze
binnenpool-synchroongenerator met aangebouwde opwekmachine,
aangebouwde blindstroomregeling (CosPhi-regeling),
demperkogellager, koperwikkeling met 3 koudgeleidertemperatuursensoren; naleving van de VDE 0530, draadloze
storingsgraad H, isolatieklasse H; opwarmklasse H, bovenasarme
uitvoering.

12

3

Rookgasreinigingsinstalla
tie

Rookgasreinigingssysteem voor het bereiken van emissiewaarden
NOX < 125 mg/Nm³ bij WKK-modules met atmosferische
verbranding, NOX < 250 mg/Nm³ bij WKK-modules met turbolading
en CO < 150 mg/Nm³ bij WKK-modules met zuigmotor resp. NOX <
500 mg/Nm³ en CO < 300 mg/Nm³ bij uitvoering met turbolading,
bestaande uit lambdasonde voor de geregelde katalysatorwerking,
behuizing van warmvast staal, katalysatorlichaam van metaal met
coating van bijzonder metaal. De katalysator is plaatsbesparend en
servicevriendelijk in de module geïntegreerd. Het vervangen van de
katalysator is zonder omvangrijke demontagewerken mogelijk. Hij is
samen met de overige rookgas geleidende kabels op de module uit
herbruikbare materialen geïsoleerd. Voor het optimaliseren van de
katalysator-levensduur wordt het rookgas voor de inlaat in de
katalysator afgekoeld. De katalysatorbedtemperatuur wordt continu
gecontroleerd.

4

Rookgasgeluidsdemper

Rookgasvoorgeluidsdemper in roestvrij staal in het frame geplaatst,

X
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Motor en generator zijn door een elastische koppeling (via de
koppelingsklok) met elkaar verbonden.

Technische beschrijving WKK-module
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5

Starterinstallatie

Elke module is uitgerust met een aparte startinstallatie. Ze bestaat
uit elektrische starter, alsook onderhoudsvrije en schokbestendige
batterijen met lader en toebehoren voor de toevoer van de module
en de schakelinstallatie met start-, ontstekings - en
besturingsspanning.

X

EM-6/..9/..20/..

EM-50/..70/..140/..

EM-199/.. 238/..363/..401/..530/..

rookgasuitlaatflens op de kopse zijde van de module.
X

X

6

Gasregelb aan

Tot type EM-140/207 in de module geïntegreerde, bij grotere
vermogens op moduledak gemonteerde veiligheidsgasstraat
conform DIN 6280, deel 14, DVGW-gecontroleerd, uit de
componenten gasfijnfilter (losse levering voor montage door de
installateur te voorzien), 2 magneetkleppen, nul-drukregelaar,
gasregelklep voor lambdaregeling, flexibele roestvast stalen
slangleiding, kogelkraan met thermisch activerende
afsluitvoorziening

X

X

X

7

Smeeroliesysteem

Iedere WKK-module is uitgerust met een inrichting voor de
bewaking van het smeeroliepeil. Door middel van weergave is het
oliepeil herkenbaar. Bovendien is een elektrische niveaucontrole
met alarmcontacten voor olie-min en olie-max aanwezig. Het
olieverbruik wordt uit een smeerolievoorraadshouder (houder
gedimensioneerd voor 1 onderhoudsinterval bij gebruik van
vrijgegeven synthetische olie) gedekt. De verse oliehouder beschikt
over een extern liggende verbruiksindicatie. Uit dit reservoir bestaat
de mogelijkheid tot handmatige motorvulling via
omschakelarmaturen bij de olieverversing. Onder de motor is er een
druipoliebak. Om veiligheidsredenen neemt de druipoliebak de
volledige inhoud uit de motoroliebak en het interne reservoir met
verse olie. Voor de minimalisatie van het olieverbruik en voor een zo
lang mogelijk gebruikstijd van de olie moet synthetische olie worden
gebruikt. Het aangeboden motorenfabrikaat is voor het gebruik met
volledig synthetische smeerolie geschikt.

X

X

X

8

Intern koelcircuit

De motor moet om corrosieredenen met een water-glycol-mengsel
worden gevuld. Om niet het volledig verwarmingssysteem met dit
mengsel te moeten vullen, wordt bij de module het zogenaamde
'Interne koelcircuit' geïnstalleerd. In het intern koelcircuit wordt h et
koelwater in een gesloten systeem door middel van elektrisch
aangedreven koelwaterpomp gecirculeerd. Daarbij wordt na elkaar
de warmte uit de smeerolie, het motorkoelwater en de rookgas
opgenomen. In het interne koelwatercircuit zitten alle bruikbare
warmte-energiën. Ze worden per module via een
koelwaterwarmtewisselaar (platenwarmtewisselaar) naar het
verwarmingssysteem (verwarmingswater) overgedragen.
Warmtewisselaar voor motorkoelwater en rookgas, gebouwd en
gecontroleerd volgens Richtlijn inzake druktoestellen 97/23/EG.
Warmtewisselaar tot aan de verwarmings - en rookgasaansluitflens
met buizennetwerk en geïsoleerd. Rookgas- en
koelwaterwarmtewisselaar met aansluitingen aan kopse zijde voor
verwarmingswater en condensaat, voor een optimale bediening aan
de toegangszijden.

X

X

X

Het verwarmingswaterdebiet door de koelwaterwarmtewisselaar
(platenwarmtewisselaar) van een module moet constant worden
gehouden.
► Voor het lagetemperatuurcircuit bij uitvoeringen EM-199/263 en
►

Planningshandleiding aardgas-WKK VITOBLOC 200
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Technische beschrijving WKK-module
EM-401/549 moet in acht worden genomen dat de af fabriek
uitgevoerde mengkoeler op de motor voor een bedrijfsdruk van max.
2 bar gedimensioneerd is .

9

Geluidsisolatiekap
(optie b ij EM-199/263,
EM-199/293, EM238/363, EM-363/498,
EM-401/549)

Geluidsisolatiekap voor de motor/generatoreenheid bestaat uit
staalplaat, uitgekleed met combinatie-elementen van hoog
gecomprimeerde speciale isoleerstof en hoog absorberend zacht
schuim (brandgedrag conform FMVSS, 302 resp. DIN 75200), voor
onderhoudswerken afneembaar.
Geluidsisolatie van de kap in het frequentiemiddel ca. 20 dB (EM6/15 tot EM-140/207).

X

X

Op

Temperatuurafhankelijk
gestuurde ventilatoren
> 200 Pa
(optie b ij EM-199/263,
EM-199/293, EM238/363, EM-363/498,
EM-401/549)

Een temperatuurafhankelijk gestuurde luchtafvoerventilator voor
voldoende toevoer van de WKK-module met verbrandings- en
koellucht bij een persing van >200 Pa voor luchtafvoerkanaal.
Elastische manchet voor de aansluiting op het onderstaande
luchtafvoerkanaal.

X

Op

X

5784 628-8 B/fl

Bij uitvoering tot 20 kWel met eenvoudige luchtafvoerventilatoren
zonder regeling, persing 50 Pa.

EM-199/.. 238/..363/..401/..530/..

10

EM-50/..70/..140/..

EM-6/..9/..20/..

Voor revisiewerkzaamheden kan de dragerconstructie
gedemonteerd worden om met geschikt hijsgereedschap zonder
hinder te kunnen werken. Verse luchtaanzuiging door opening in de
bodemplaat.

14
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WKK-schakelkast

Plaatsbesparend in de module geïntegreerd, gecontroleerd volgens
VDE-AR-N-4105, met volgende componenten inclusief bekabeling
binnen module:

X

X

X

Generatorvermogensdeel:
- Vermogensschakelaar. 4-polig (bij de modules EM-6/15, EM-9/20
en EM-20/39 3-polig ) met thermisch-magneet. Activator,
handbediend
- Generatorrelais
- Stroomomvormerset
Besturings-, bewakings- en hulpaandrijvingsdeel
- Synchronisatie en netbewaking
- Besturingen en relais voor de KW-pomp, starter, afzuigventilator,
gasstraat
- Vermogensregeling voor warmloop, vaste en glijdende waarde bij
start en stop
- Acculader
- Contactdoos 230 V voor onderhoud
- Sleutelschakelaar voor veiligheidsuitschakeling (noodstop)
Microprocessorbesturing
- Display voor de weergave van de bedrijfs - en stoorwaarden
- 2 gescheiden microprocessoren, telkens voor het startstopverloop, voor parallelle en vervangende netwerking incl.
lambdaregeling, alsook netbescherming/netbewaking
- gescheiden door wachtwoord beveiligde toegangsniveaus voor
energiebedrijf, parametrering en handmatige bediening
- Potentiaalvrije ingangen voor start op afstand, alsook regeling
vaste waarde
- Optie gegevensoverdracht op afstand
De schakelkast is uitgerust met besturings- en vermogensdeel en
samen met het aggregaat af fabriek getest. Door de installateur
moet daarom bij de standaardversie enkel een
vermogenskabelverbinding voor de laagspannings-hoofdverdeling
tot stand worden gebracht.

5784 628-8 B/fl

Door de installateur moet voor overeenkomstige kamerverluchting
worden gezorgd. Een verwarmingspompbesturing moet worden
voorzien. De besturing voor een 400 V-pomp gebeurt via een
potentiaalvrij contact uit de module-schakelkast. Een
pompaansturing voor 230 V en de aansturing voor een 3 -wegklep
24 VAC / 0-10 VDC zijn beschikbaar. De
retourtemperatuurverhoging behoort tot de serie-uitrusting.
► Gedetailleerde instructies vindt u in de Technische beschrijving
schakelkast.
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EM-6/..9/..20/..

EM-50/..70/..140/..

EM-199/.. 238/..363/..401/..530/..

Technische beschrijving WKK-module

Interface voor overdracht van de WKK-parameters aan het
beheersysteem van het gebouw als hardwaremodule RS 232 met
gegevensprotocol 3964 R (zonder omzetter voor pc-koppeling).

X

X

X

Optioneel staan busverbindingen ter beschikking (profibus DP, CAN
open, LON-Bus, Mod-Bus enz.)

Op Op Op

Fout-historiegeheugen
+ geheugen analoge
waarde

Het fout-historiegeheugen is een ringkerngeheugen voor het optekenen
van alle foutmeldingen. Het geheugen van de analoge waarde is een
'elektronische sleepwijzer', die de min.- en max.-waarden van de
afzonderlijk gecontroleerde waarden tot en met de reset opslaat.

X

X

X

Werkingssysteem op
afstand

Overdrachtsklemmen van de bedrijfs- en groepsalarmmeldingen via
potentiaalvrije contacten voor het door de installateur te voorziene
beheersysteem van het gebouw.
Bedrijfsbeschikbaarheid; bedrijf; installatiegroepsstoring; onderhoud
noodzakelijk; hulpaandrijvingen inschakelen
Ingangsklemmen voor
Start/Stop-warmtewerking
Start/Stop-stroomwerking
met richtlijn gewenste waarde 0-20 mA in de
stroomwerking

X

X

X

Elastische lagering

Contactgeluidsontkoppeling van de WKK-module in 2 niveaus (motorgenerator-eenheid op basisframe en basisframe op fundament)

X

X

X

Fab riekstestloop van de
module
volgens DIN 6280 Deel
15

Voor de verzending wordt met elke volledige module (motor-generatorwarmteoverdrager-schakelkast) een fabriekstestloop met de brandstof
aardgas onder belasting uitgevoerd en de beschreven vermogens - en
verbruiksgegevens in een testloopprotocol vastgehouden . De
testprotocollen dienen als bewijs voor de geleverde diensten.

X

X

X

Moduleconservering af
fab riek gedurende 24
weken voor levering



Eerste motorvulling koelwater en synthetische smeerolie

X

X

X



Motorkoelcircuit af fabriek gevuld, olie als bijstelling in blikken bussen.

Veiligheid



Gecertificeerde veiligheidstechniek door goedkeuring volgens EU gastoestelrichtlijn 90/396/EG met productidentificatienummer CE 0433
BT002 in de serievervaardiging.

X

X

X



Veiligheid door constructie, montage en afname in een volgens ISO
9001 / EN 29001 gecertificeerde fabrikantsfabriek.



Hoogste bedrijfsveiligheid door gebruik van gekwalificeerde
componenten van befaamde merkfabrikanten en zo jarenlang
verzekerd verkrijgen van reserveonderdelen
Ongeveer 2.700 geleverde WKK-modules in Europa zijn een
overtuigende referentie.

Gegevensoverdracht
interface DDC

12



(→ „Leveringsprogramma Aardgas -WKK“)

5784 628-8 B/fl

Technische gegevens en
b edrijfsparameters van
de complete WKKmodules
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2.3

Componenten en aansluitingen

WKK – View van rechts

Afb. 4

Componenten en modules van een WKK
(afbeelding: Vitobloc 200 EM-140/207 van rechts)

Afb. 5

Componenten en modules van een WKK-module
(afbeelding: Vitobloc 200 EM-140/207 van links)

WKK – View van links

8
9
10
11
12

Intern koelcircuit
(platenwarmtewisselaar)
Geluidsisolatiekap
Luchtafvoerventilator met ventilatorbox
WKK-schakelkast
Trillingsdempers

5784 628-8 B/fl

Legende:
1
Gasmotor
2
Synchroongenerator
3
Rookgasreinigingsinstallatie
4
Rookgasvoorschakeldemper
5
Starterinstallatie
6
Gasregelstraat
7
Smeeroliesysteem met oliekijkglas

Planningshandleiding aardgas-WKK VITOBLOC 200
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WKK – schakelkastzijde en
aansluitzijde

3
Afb. 6

Componenten en aansluitingen van een WKK-module
(afbeelding: Vitobloc 200 EM-140/207 langs voren en achteren)

Legende:
1
Gasmotor
2
Synchroongenerator
3
Rookgasreinigingsinstallatie
4
Rookgasvoorschakeldemper
5
Starterinstallatie
6
Gasregelstraat
7
Smeeroliesysteem met oliekijkglas
8
Intern koelcircuit
(platenwarmtewisselaar)
9
Geluidsisolatiekap
10
Luchtafvoerventilator met ventilatorbox
11
WKK-schakelkast
12
Trillingsdempers

C
D
E

Gasaansluiting
Verwarmingswaterinlaat (retour
verwarming)
Verwarmingswateruitlaat (aanvoer
verwarming)
Rookgasaansluiting
Condenswaterafvoer

(→ „Leveringsprogramma Aardgas-WKK“)

5784 628-8 B/fl

Afmetingen en aansluitingen
van de WKK-modules

A
B
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2.4

Opbouw

Opb ouw van de WKKmodule serie EM-6/15, EM9/20, EM-20/39

WKK-module (leveringsomvang)

Afb. 7

5784 628-8 B/fl

Opb ouw van de WKKmodule serie EM-50/81,
EM-70/115, EM-140/207

Voorbeeld van een WKK-module serie EM-6/15, EM-9/20, EM-20/39 met condenserende
techniek

WKK-module (leveringsomvang)

Afb. 8

Door de installateur te plaatsen (aanbevolen)

Door de installateur te plaatsen (aanbevolen)

Voorbeeld van een WKK-module serie EM-50/81, EM-70/115, EM-140/207 met perifere
aansluitmogelijkheden; EM-238/363 zonder interne geluidsdemper

Planningshandleiding aardgas-WKK VITOBLOC 200
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Opb ouw van de WKKmodule serie EM-199/263,
EM-401/549, EM-530/660
met apart
lagetemperatuurcircuit

WKK-module (leveringsomvang)

Door de installateur te plaatsen (aanbevolen)

83**
80**

1

2
81

82
TA

32
*

P/T

35

XC

31

34 (AGA)

P/T

33 (KO)
TC

TI

19

*

M

13

26 27

17 = 2bar!

24
74

PZA

*
STB

27

TI

21

TI

PI

TC

12

13

*

15 (HV)

24

PZA-

68

TI

64

PO

27

PI

25
16

22

PI
P/T

14 (HR)
= 65°C!

24

PZA

11

*

26 27

M

PI

PI

18

PI

23

66

SZA-

69

71

SC

M

P

ES

65

72 73
63

70
62

61

51
52

67

G
3~

1

EIA
TZA+

PI

LS
LZA-

PN = 20..50 mbar

42

**

41
M

43

46

*

45*

T
47

Afb. 9

46
T

PC

44 (GAS)
PZA+

PZA-

Controle-instellingen Variant Vitobloc 200 EM-199/263 met apart lagetemperatuurcircuit;
(pos. 80 en 83 optioneel)
Als de systeemdruk in het mengsel-koelwatercircuit (17+18) boven 2 bar ligt, moet door de
klant een hydraulische scheiding worden voorzien!

Algemene legende:
1 WKK-module (leveringsomvang)
2 Door de installateur te plaatsen
(aanbevolen)
10 Deflagratiebeveiliging (biogas)
11 Veiligheidsklep
(verwarmingswater)
12 Verwarmingswaterpomp
13 Retourtemperatuurregeling
14 Verwarmingswaterretour
15 Verwarmingswateraanvoer
16 Krachtstroom 400 V, 50 Hz
17 Aanvoer koelwatermengsel
18 Retour koelwatermengsel
19 Mengsel-koelwaterpomp
21 Veiligheidsklep (motorkoelwater)
22 Oliekoeler
23 Koelwaterpomp
24 Membraanexpansievat
25 Koelwaterwarmtewisselaar
26 Vuilvanger
27 Afsluitklep
31 Rookgaswarmtewisselaar
32 Geluiddemper
33 Condenswateruitlaat
34 Rookgasuitlaat
35 Katalysator
41 Lambdaregelklep
42 Magneetklep
43 Magneetklep met nuldrukregelaar
44 Gasaansluiting

45 Gasfilter, los meegeleverd
46 Gaskogelkraan met thermische
veiligheidsklep
47 Dichtheidscontrole
51 Extra smeerolietank (verse olie)
52 Bijvulautomaat met niveauindicatie smeerolie
61 Smeerolieretour (van
olieafscheider)
62 Carterontluchting
63 Olieafscheider
64 Verbrandingslucht
65 Luchtfilter
66 Gas-lucht-mengklep
67 Generator
68 Rookgasverzamelleiding
69 Motor
70 Toerentalregelaar en smoorklep
71 Turbolader
72 Mengselkoeler (intercooler)
(1e trap)
73 Mengselkoeler (intercooler)
(1e trap)
74 Veiligheidsklep
lagetemperatuurcircuit
80 Ventilator
81 Afzuiglucht
82 Toevoerlucht
83 Geluidsdemper

M eetpunten:
EIA

Generator-indicatiecontrole
Generatorvermogensbesturing

ES

Vulpeilb esturing

LS
LZA

Minimale vulpeilcontrole
Druk
Gasstroomdruk

P
PN
PC
PI
PO
PZAPZA+

Drukregeling
Drukindicatie
Optische drukindicatie
Minimale drukuitschakeling
Maximale drukuitschakeling

Toerentalregelaar

SC
STB
SZAT

Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Te laag toerental
Temperatuur

Afvoerluchttemperatuur
voor ventilator
TC
Temperatuurregeling
TI
Temperatuurindicatie
TA

TZA+
XC
*

Los meegeleverd voor
montage door de installateur
Optionele uitrusting

5784 628-8 B/fl

**

Generator-wikkelingstemperatuurcontrole
Lambdasonde
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WKK-controle – Modi – Regelconcepten

3.1

WKK-controle

Besturing, regeling en
controle van de b asisfuncties
van de WKK

Elke warmte-krachtkoppeling module wordt met een eigen voorziening uitgerust, die alle
basisfuncties van de WKK stuurt, regelt en bewaakt. Tot deze taken behoren onder andere
het start- en stopproces, het synchroniseren van de module voor het openbaar netwerk, de
netwerkcontrole, de regelingen voor prestatie, toerental en rookgasemissies en vooral de
protocolleiding met geschiedenisgeheugen van de laatste 8.000 foutmeldingen en interne
uitschakelingen.
De WKK-modules worden in principe via een extern signaal (temperatuursensor) gestart en
evt. via een tweede signaal in het elektrisch lastbereik van 50% tot 100% geregeld. De
aansturing van de WKK (en evt. de verwarmingsketel) door een bovengeschikte regeling
(DDC/GLT) is mogelijk.

Andere WKK-interne
regelfuncties en
controles

Vermogensregeling
Opdracht van de vermogensregeling is om het nominaal vermogen in het tolerantiebereik
met de voorgeselecteerde gewenste waarde te regelen. De vermogensregeling is enkel in
de automatische werking actief als de module op het netwerk is geschakeld.
Netwerkcontrole
Taak is om de module bij optredende netwerkstoringen zo snel mogelijk van het netwerk te
scheiden. De technische aansluitvoorwaarden van Duitse energievoorzieningsbedrijven
worden nageleefd.
Een veiligheidsuitschakeling op basis van een 'netwerkstoring' stelt geen storing of uitval
van de WKK weer!
Lambdaregeling
Voor de mengselverstelling en zo de wijziging van de lambdawaarde dient een
stappenmotorklep, die via een smoorklep de gastoevoer verandert.
Optie afstandsbewaking
Voor de afstandsbewaking van de WKK-installatie is de modem afstandsbewaking
Telecontrol als toebehoren te verkrijgen. (afstandsbewaking van de verwarmingsinstallatie
→ p. 24).

5784 628-8 B/fl

Een WKK met afstandsbewakingsmodem Telecontrol Classic meldt zelf de optredende
storingen aan een serviceplaats, naar keuze op een pc, een telefax of een gsm. Het
systeem bestaat uit de afstandsbewakingsmodem (afstandsmeldingskabel IPC tot en met
WKK door de installateur te voorzien) en de master-pc-software.
Het systeem beschikt bijkomend over een data-archief van de bedrijfs - en
storingsmeldingen in een rolgeheugen voor ongeveer 4000 meldingen. De master -pcsoftware bevat extra beoordelingsfuncties, zoals de continue jaarstooklijnen voor stroom en
warmte, voor zover overeenkomstige meetinstellingen voorzien zijn. De technische
aansluitvoorwaarden volgens Synergrid worden nageleefd.
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3.2

Modi

Warmtegeleide werking

Het criterium voor selectie en deselectie van de WKK-module is de warmtebehoefte van de
installatie. De WKK-module resp. meerdere modules dekken de warmtebasislast
afhankelijk van de momentane warmtebehoefte en produceren gelijktijdig stroom voor de
aangesloten verbruikers of voor het voeden in het openbaar netwerk.
► Voor de modulekeuze liggen de bedrijfsuren van de afzonderlijke modules aan de basis.
Bij stijgende warmtebehoefte wordt volgens de WKK-modules de ketelinstallatie
vrijgegeven.
De afzonderlijke WKK-module wordt volgens verwarmingswaterretourtemperatuur,
buffervulpeil of alternatief volgens door de installateur te voorzien signaal geregeld.
Als er geen door de installateur te voorziene geleidingstechniek beschikbaar zou zijn,
werken de WKK-modules volgens verwarmingswaterretourtemperatuur met een interne
besturing. Hiervoor wordt los een temperatuursensor voor montage door de klant in de
WKK- retourleiding, zo ver mogelijk verwijderd van de module-inlaat, meegeleverd.

Stroomgeleide werking

► Er moet verzekerd zijn dat bij de stroomgeleide werking de door de WKK geproduceerde
warmte volledig wordt afgevoerd. Er zijn geschikte maatregelen (bijv. buffer,
retourkoelvoorzieningen) voorzien.
Optie: Netwerkregeling > 50 kWeI
Het netverbruikvermogen moet door de klant als meetsignaal 4 - 20 mA, overeenkomstig
0 - ... kW, ter beschikking worden gesteld. Bij het overs chrijden van een instelbaar
netverbruik en afloop van de ingestelde vertraging gebeurt de start van de eerste module.
De module wordt op de gewenste instelbare netverbruikslast (nullast) geregeld. Afhankelijk
van de belasting worden andere modules gestart en in de deellastregeling mee
opgenomen.
De vermogenswaarden en vertragingstijden voor start en stop van de afzonderlijke
modules kunnen afhankelijk van de som van het modulevermogen telkens worden
ingevoerd, gecorrigeerd en aan de bedrijfswijze van de ins tallatie optimaal worden
aangepast. Onderschrijdt de laatste module een instelbare vermogenswaarde, dan vindt de
uitschakeling plaats.
Bij afzonderlijke installaties wordt de netwerkregeling door een aparte schakelinstallatie
gerealiseerd.
Bij installaties met meerdere modules wordt deze functie door het multi-modulemanagement MMM 300 uitgevoerd.
Piekstroomdekking
De behoefte hiervoor komt van een extern commando-unit, bijvoorbeeld een timer, een
pieklastmonitor in de energiebedrijfvoeding of een rondstuurcommando. Hierbij wordt de
volledige WKK-installatie gestart en alle modules lopen met volledig vermogen.
Verder kan bij het overschrijden van een instelbare temperatuurwaarde in de retour naar de
WKK een koeler of door de installateur te voorziene beschikbare warmtebuffer worden
aangestuurd

Netvervangendbedrijf
(optionele modus)

► Er moet verzekerd zijn dat bij de netvervangendbedrijf de door de WKK geproduceerde
warmte volledig wordt afgevoerd. Er moeten geschikte retourkoelvoorzieningen worden
voorzien.
Een netwerkstoring (netwerkuitval) wordt via de WKK-interne
netwerkveiligheidsvoorzieningen geregistreerd en aan de regelingstechniek gesignaleerd.
Tegelijk worden de door de klant te voorziene netwerkkoppelingsschakelaars aangestuurd
en de momentaan lopende modules van het netwerk gescheiden. Na openen van de door
de klant te voorziene netwerkkoppelingsschakelaar moet eerst door door de klant te
voorziene maatregelen een lastverwijdering van alle verbruikers plaatsvinden, vervolgens
worden alle beschikbare modules automatisch gestart, gesynchroniseerd en op de
verbruikersrail geschakeld. Daarna kunnen de verbruikers, onderverdeeld in de toegestane
lastfasen, worden ingeschakeld. De automatische afstelling van de werklast verdeelt
aansluitend de verbruikerslast gelijkmatig over alle modules.
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Na terugkeer van het netwerk en een korte netwerkrustfase worden de
generatorschakelaars geopend en de door de klant te voorziene
netwerkkoppelingsschakelaar gesloten. Vervolgens worden de modules overeenkomstig de
normale werking bedreven. (zie ook p. 38.)
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Checklist
netvervangingsbedrijf

Bij de projectering van WKK-installaties in het netvervangingsbedrijf moeten de volgende
punten worden gecontroleerd en met de fabrikant van de WKK tijdig in de projectfase
besproken worden:


Werkwijze van de netvervangingsinstallatie?
Minstens een grondschema moet ter verduidelijking voorhanden zijn. De door de
warmte-krachtkoppeling aan te sturen schakelaars moeten aangegeven of in het
schema gemarkeerd worden.



Voor welke lasten moet gezorgd worden?
Een lijst van de verbruikers met het hoogste vermogen met vermelding van het
vermogen en de stromen moet voorgelegd worden. Daarna legt de fabrikant van de
warmte-krachtkoppeling de toegestane lastopschakeling vast. Evt. moet na de
bespreking door de klant voor een lastuitschakeling gezorgd worden.



Veiligheidsmaatregel: selectiviteit van de zekeringen moet door de klant gecontroleerd
worden.
De toegestane retourtemperatuur van het verwarmingswater bij warmte-krachtkoppeling
voor het netvervangingsbedrijf bedraagt maximaal 65°C in het parallelle netbedrijf en in
het netvervangingsbedrijf. Hierdoor zijn deze warmte-krachtkoppeling niet voor de
voorziening van absorptiekoelmachines geschikt.



De hoofdgasmagneetklep, de netkoppelschakelaar en de bijbehorende
arbeidsstroomuitschakelaar moeten over een batterijgebufferde spanningsvoeding
beschikken.
Een 230 V voedingsspanning voor de hoofdgasmagneetklep of de netkoppelsch akelaar
is niet toegestaan!
De hoofdgasmagneetklep en de aandrijving van de netkoppelschakelaar worden niet
door de warmte-krachtkoppeling van stroom voorzien!



Aansturing en bevestigingen van de schakelaars worden met de elektricien van de klant
en de leverancier van de warmte-krachtkoppeling vastgelegd.



Kan de hogere regeling van de klant geen automatische storingvrije herinschakeling na
een netstoring garanderen, dan kunnen bij netuitval de foutmeldingen uit de systemen
van de klant, zoals verwarming of ventilatie de warmte-krachtkoppeling tot uitschakeling
brengen, bijv. door ontbrekende warmteafname. In dit geval moet de hogere regeling
met een afzonderlijke onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) uitgerust worden.



Direct na de ingebruikneming van de warmte-krachtkoppeling moet ook het
netvervangingsbedrijf met alle betrokkenen getest worden. Als dit niet mogelijk is, is
een afzonderlijke afspraak tegen betaling volgens kosten nodig.



De voeding van een sprinklerpomp is onderhevig aan de strengere NBN EN 12845 en
kan met een warmte-krachtkoppeling niet gegarandeerd worden.



Bij het gebruik van meerdere WKK-modules in het netvervangingsbedrijf moet voor een
besturingstechniek (bijv. multimodulemanagement MMM 300) met werklastverdeling
gezorgd worden.



De bijschakeling van de WKK bij een voorhanden noodstroomdieselaggregaat is
wegens verschillende regelkarakteristiek van gas - en dieselmotoren niet aan te raden!
Basisvoorwaarde is dat het noodstroomdieselaggregaat voor parallel bedrijf met andere
stroomaggregaten technisch uitgerust is (bijv. regelbare generatorspanning, digitale
ingangen voor werklastverdeling aan de dieselaggregaatbesturing).

5784 628-8 B/fl
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3.3

Regeling van een WKK-module en de ketelinstallatie

WKK-interne regeling

De WKK-interne regeling is modulair opgebouwd. Ze regelt en controleert het
motormanagement, de netwerksynchronisatie, de veiligheidscontrole enz. van een WKK module (→ p. 21).

Ketelregeling

De WKK-module neemt de thermische basisbelasting van een installatie over. De
verwarmingsketel wordt enkel geschakeld om de warmtebehoeftepieken te dekken.
► Een communicatie tussen de ketelregeling en de WKK-interne regeling is niet
voorzien. (zie installatievoorbeelden p. 43 ff.)

Optie
retourtemperatuurverhoging
voor de WKK

De retourtemperatuurverhoging, die in de onmiddellijk omgeving van de WKK-module
moet worden geïnstalleerd, bestaat uit een regelaar met netwerktoevoer (trafo),
retourtemperatuursensor en driewegschakel. De aansturing van de circulatiepomp vindt
plaats door een potentiaalvrije sluiter of via een spanningsklem (1 fase, 230 V, max. 10 A)
in de WKK-interne regeling. De spanningstoevoer voor circulatiepompen met een
stroomopname >10 A en/of 3-fasen-aansturing moeten door de installateur te voorzien
via een relais worden verzekerd.

Optie afstandsb ewaking

De WKK-interne regeling heeft een RS232-interface voor de overdracht van meldingen
en meetwaarden. Optioneel bestaat de mogelijkheid op een afstandscon trole van de
WKK-module met de afstandscontrolemodum Telecontrol.
Met de afstandscontrolemodem Telecontrol meldt de regeling van de WKK zelf storingen
of onderhoudsintervallen naar keuze aan een pc, telefoon of zendt een telefax naar een
opgegeven nummer. Verder kan via deze afstandscontrole het historiegeheugen (ca.
4000 meldingen) worden uitgelezen.
In het geval van de onregelmatige warmteafname moet een warmtebuffer worden
ingepland. Voor het selecteren en deselecteren van een WKK-module is de buffervulpeilregeling aan te bevelen.
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Optie b uffer-vulpeilregeling
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Plaatsmontages

4.1

Geluidsbescherming

4.1.1 Lucht- en contactgeluidsoverdrachtswegen
Geluidsemissies van WKKmodules

Het geluidsdrukniveau van de WKK-modules in de stookruimte en verbrandingsgeluiden
aan de rookgasgeleidingsmonding moeten bekend zijn om de correcte, vereiste
maatregelen voor geluidsvermindering te kunnen dimensioneren. Dit is de voorwaarde om
het maximaal toegestaan geluidsdrukniveau in veiligheidsafhankelijke ruimtes en in de
woonbuurt na te leven en belastingen te vermijden.

Lucht- en
contactgeluidsoverdrachtswaarden

De door de modules uitgestraalde geluiden worden via plafonds, wanden, buisleidingen,
luchttoevoeropeningen en rookgasleidingen in van veiligheid te voorziene ruimtes als luchten contactgeluid overgedragen.
Rookgas- en
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geluide
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Mogelijke geluidsoverdrachtswegen van een WKK-module
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4.1.2 Geluidsemissierichtwaarden
Maximaal toegestaan
geluidsdrukniveau in ruimtes
die nood heb b en aan
veiligheid

Om belastingen door lawaai te vermijden, werden door de wetgever voorschriften ter
bescherming tegen lawaai geregistreerd. In de geldigheidsgebieden van deze voorschriften
vallen vanzelfsprekend ook geluiden uitgaande van de WKK-modules.
Type ruimtes die nood hebben aan veiligheid
Woon- en slaapkamers

Opleidings - en werkruimtes

< 30 dB(A)

< 35 dB(A)

Tab. 8 Maximaal toegestaan geluidsdrukniveau in ruimtes die nood hebben aan veiligheid
volgens DIN 4109 tabel 4 (geluidsbescherming in hoogbouw)

Worden door de bouwheer lagere geluidsdrukniveaus vereist, dan moeten deze apart
worden overeengekomen en aan de hand van cijfers worden vastgelegd.
Maximaal toegestaan
geluidsdrukniveau in de b uurt

Imissierichtwaarden
Invloedplaatsen

overdag
6.00 – 22.00 uur

's nachts
22.00 – 6.00 uur

Industriegebied

70 dB(A)

70 dB(A)

Bedrijvenpark

65 dB(A)

50 dB(A)

Menggebied

60 dB(A)

45 dB(A)

Algemeen woongebied

55 dB(A)

40 dB(A)

Puur woongebied

50 dB(A)

35 dB(A)

Kuurgebied, ziekenhuizen

45 dB(A)

3535 dB(A)

Tab. 9 Maximaal toegestaan geluidsdrukniveau (beoordelingsniveau) in de buurt
volgens TA-lawaai.
Meetpunt: buiten gebouwen, 0,5 m voor een geopend raam van
ruimtes die nood hebben aan veiligheid

Maximaal toegestaan
geluidsdrukniveau voor
b edrijfsvreemde,
veiligheidsafhankelijke ruimtes

Veiligheidsafhankelijke ruimtes zijn conform DIN 4109 A1 verblijfsruimtes, voor zover ze
tegen geluiden moeten worden beschermd. Woonruimtes en slaapruimtes gelden als zeer
veiligheidsafhankelijk.
Bedrijfsvreemde veiligheidsafhankelijke ruimtes
overdag 6.00 – 22.00
uur
's nachts 22.00 – 6.00
uur

Woon- en slaapkamers

Opleidings- en werkrruimtes

< 35 dB(A)

< 35 dB(A)

< 25 dB(A)

< 35 dB(A)

Tab. 10 Maximaal toegestaan geluidsdrukniveau voor bedrijfsvreemde, veiligheidsafhankelijke ruimtes
in een gebied volgens Tab. 9

Diepfrequente geluiden

Behalve de maximaal toegestane geluidsdrukniveaus moet nog worden in acht genomen
dat verbrandingsgeluiden die door de WKK-module en de rookgasleiding op het
bouwlichaam worden overgedragen en in veiligheidsafhankelijke ruimtes als luchtgeluid
wordt afgestraald, diepfrequent moet worden ingedeeld.

5784 628-8 B/fl

In de woonbuurt en de aangrenzende veiligheidsafhankelijke ruimtes van de stookruimte of
de rookgasinstallatie kunnen deze diepfrequente geluiden ook leiden tot belastingen, als
het toegestane geluidsdrukniveau aantoonbaar worden nagekomen. Dit is terug te voeren
tot het feit dat diepfrequente geluiden zich in belangrijke ruimtes anders gedragen dan
hogerfrequente, want de diepfrequente geluiden worden op de overdrachtsweg relatief
zwak gedempt en geïsoleerd. Binnen de ruimtes kunnen ze door resonantie-invloeden nog
worden versterkt.
Bij de beoordeling worden ze met de gebruikelijke procedure met het oog op de
daadwerkelijke storing lager ingedeeld dan hogerfrequente geluiden van hetzelfde A-niveau
(zie DIN 45680).
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Achtergrondgeluiden

Verder moet in veiligheidsafhankelijke ruimtes ook met het achtergrondgeluid (extern
geluid) rekening worden gehouden. Als dit aanzienlijk lager is dan het bedrijfsg eluid van de
WKK-module, dan is uit schakeltechnisch zicht een opvallendheid van het bedrijfsgeluid
gegeven en kan burgerrechtelijk als storend geluidsdrukniveau in veiligheidsafhankelijke
ruimtes worden ingedeeld, ook als het maximaal toegestaan geluidsdrukniveau werd
nagekomen.

4.1.3 Veiligheidsmaatregelen inzake lawaai
Door de installateur te
voorziene b escherming
tegen lawaai

Indien mogelijk moet de stookruimte door de WKK-module en de rookgasleiding niet
onmiddellijk aan veiligheidsafhankelijke ruimtes grenzen (zie Afb. 11).

1 WKK-module
2 Rookgasleiding
3 Stookruimte
4 Geen veiligheidsafhankelijke
ruimtes
5 Veiligheidsafhankelijke
ruimtes
Afb. 11 Optimale ordening van de stookruimte van de WKK-module en de aangrenzende ruimtes in
een gebouw

Toevoer- en afvoerluchtopeningen moeten in open lucht, niet aan ramen en terrassen van
veiligheidsafhankelijke ruimtes worden geplaatst. Anders zijn afgestemde toevoer - en
afvoerluchtgeluidsdempers vereist.
De rookgasleiding van de WKK-module mag wegens overdrukwerking noch met een ketelbrander-eenheid, noch met een open haard samen over het dak worden geleid en met een
Meidinger schijf worden voorzien. Bij aparte rookgasgeleiding wordt er verhinder d dat het
verbrandingsgeluid van de WKK-module in veiligheidsafhankelijke ruimte een storend effect
kan hebben.
De opstelruimte van de WKK-module moet zo worden gedimensioneerd, dat er nog
voldoende plaats beschikbaar is om eventueel nadien veiligheidsmaatregelen inzake
lawaai zonder grote meerkost te kunnen uitvoeren. Het is aan te bevelen om de
rookgasleiding direct onder het plafond in de opstelruimte te plaatsen, om extra plaats voor
de montage van de vereiste veiligheidsmaatregelen inzake lawaai te win nen.
Secundaire
lawaaib escherming

Secundaire maatregelen inzake lawaaibescherming zijn afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden en de maximaal toegestane geluidsdrukniveaus in de
veiligheidsafhankelijke ruimtes en in de woonbuurt.
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Indien mogelijk moeten dergelijke lawaaibeschermingssystemen worden verkozen, die het
lawaai onmiddellijk op de plaats van ontstaan reduceren
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Afvoerluchtgeluidsdemper
Geluidsisolatie door
massief metselwerk
(beton)

Elastische
lagering

Rookgasgeluidsdemper
Compensatoren
in toevoerleidingen

Compensator

Toevoerluchtgeluidsdemper

Trillingsdemper

Afb. 12

Functie van de afzonderlijke
lawaaib eschermingssystem
en

Weergave van lawaaibeschermingssystemen op een WKK-module



Contactgeluidisolatie-elementen (trillingsdempers) verhinderen dat door de WKKmodule contactgeluid op het bouwlichaam wordt overgedragen. Zo worden belastingen
in aangrenzende, veiligheidsafhankelijke ruimtes vermeden. De contactgeluidsisolatieelementen behoren tot de serie-uitrusting van de WKK-modules.



Rookgasgeluidsdempers (nageschakeld) worden voor de mindering van de
verbrandingsgeluiden van WKK-modules gebruikt om te verhinderen dat in
veiligheidsafhankelijke ruimtes of in open lucht belastingen optreden.
Rookgasgeluidsdemper kunnen voor alle rookgasleidingsdiameters in verschillende
uitvoeringen worden vervaardigd en geleverd. Bij zorgvuldige afstemming op de
verbrandingsgeluiden van de WKK-modules en het maximaal toegestane
geluidsdrukniveau zijn praktisch alle eisen vervulbaar. Indien nodig kunne n twee
rookgasgeluidsdempers in serie worden verbouwd.



Compensatoren verhinderen dat contactgeluid van de WKK-module via de
buisleidingen op het bouwlichaam wordt overgedragen en nemen de warmte -expansie
van de buisleidingen op. Compensatoren kunnen voor alle buisdiameters in
verschillende uitvoeringen en voor de vereiste toepassingsgebieden worden vervaardigd
en geleverd. Er moet hierbij worden gelet op een deskundige montage (spanningsvrij)!



Geluidsisolatiekappen worden voor de isolatie van machinegeluiden gebruikt. Bij
overeenkomstige uitvoering van de geluidsisolatiekap en zorgvuldige afstemming en
aanpassing aan de WKK-module kan het WKK-geluid met tot 30 dB(A) worden verlaagd.
Geluidsisolatiekappen kunnen in verschillende uitvoeringen en voor de vereis te
toepassingsgebieden worden vervaardigd en geleverd.
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Toevoer- en afvoerluchtgeluidsdempers verhinderen dat geluiden uit de opstelruimte
in open lucht worden overgedragen. Bij zorgvuldige afstemming van de geluidsdempers
worden belastingen in open lucht vermeden. De vrije doorsneden in de geluidsdempers
moeten met de telkens geldige voorschriften overeenkomen.
Er moet rekening worden gehouden dat de weerstand van een geluidsisolatiekap aan
luchtzijde en de weerstand van een rookgasgeluidsdemper aan rookgaszijde (secundair)
van de WKK-module mede moet worden overwonnen.
Bij latere montage van lawaaibeschermingssystemen moeten de verbrandingstechnische
waarden van de WKK-module worden gecontroleerd
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Contactgeluidsisolatie

Door contactgeluid, uitgaande van alle verwarmingscomponenten binnen de opstelruimte,
kan het aan de aangrenzende, veiligheidsafhankelijke ruimtes komen tot geluidsafstraling
zodat het toegestane geluidsdrukniveau overschreden wordt en bewoners zich gehinderd
voelen.
Daarom moeten behalve de WKK-module alle verwarmingscomponenten (ketelbrander-eenheid, warmwaterbereider, expansievaten, circulatiepompen, verdelers,
buisleidingen enz.) met werkzame contactgeluidsisolatie-elementen worden voorzien
en bevestigd, want latere contactgeluidsbescherming gaat zoals de ervaring leert
gepaard met hoge kosten.

4.1.4 Checklist geluidsbescherming
Planning en dimensionering
van
lawaaib eschermingssystemen

Om de maximaal toegestane geluidsdrukniveaus in veiligheidsafhankelijke ruimtes en in
de woonbuurt na te komen en lawaaihinder te vermijden, moet reeds in het
planningsstadium een verwarmingsinstallatie resp. in het kader van een sanering worden
gecontroleerd of en welke lawaaibeschermingssystemen vereist zijn:
Bij de dimensionering van lawaaibeschermingssystemen moeten volgende parameters in
acht worden genomen:
1. WKK-fabrikaat, type en nom. warmtevermogen
2. Diameter van de rookgasleiding, fabrikaat en type
3. Bevinden er zich boven, onder of naast de opstelruimte van de WKK-module
veiligheidsafhankelijke ruimtes?
4. In welke afstand tot de opstelruimte-luchttoevoeropening bevinden er zich ramen of
balkons van veiligheidsafhankelijke ruimtes?
5. Wordt de rookgasleiding door veiligheidsafhankelijke ruimtes of buiten het gebouw
boven het dak geleid?
6. Hoe groot is de afstand van de rookgasleidingsmonding tot en met het meest nabij
gelegen venster of balkon van veiigheidsafhankelijke ruimtes resp. het naburig
gebouw?
7. Welk maximaal toegestaan geluidsdrukniveau moet in open lucht volgens 'TA-lawaai'
worden nagekomen? (zie Tab. 9)
8. Moet in de veiligheidsafhankelijke ruimtes het maximaal toegestaan geluidsdrukniveau
volgens 'DIN 4109 tabel 4' worden nagekomen (zie Tab. 8) of werd een lager
geluidsdrukniveau overeengekomen?
9. Wordt de verwarmingsinstallatie in een rustige omgeving met zeer lage achtergrond resp. externe geluiden opgesteld?
10. Wordt de verwarmingsinstallatie nieuw opgesteld of gesaneerd?
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Uit de vragen 1 - 10 blijkt dat praktisch voor elke op te stellen of te saneren
verwarmingsinstallatie de lawaaibescherming individueel moet worden berekend en
gedimensioneerd. Alleen met deze werkwijze is het gegarandeerd dat het maximaal
toegestane geluidsdrukniveaus niet worden overschreden en lawaaibelastingen veilig
worden vermeden.
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4.2

Stookruimte

Naar b innen b rengen

De toegang tot de opstelruimte moet voor het naar binnen brengen van de WKK-module
voldoende zijn gedimensioneerd en zo weinig mogelijk trappen, opstappen,
onderslagbalken enz. worden voorzien. De reeds gemonteerde ventilatorbox aan de
achterzijde kan voor het naar binnen brengen van de module worden gedemon teerd.
Er zijn twee aanbevolen mogelijkheden om de module naar binnen te brengen:

-

Naar binnen brengen met kraan en twee riemen, die rond het basisframe worden
gelegd,

-

Naar binnen brengen met kraan en kabels die aan vier bij komende transportogen
bevestigd worden.

Bij het naar binnen brengen met vorkheftruck o.a. moet met geschikte inrichtingen schade
aan de module uitgesloten worden. Aan de uitstekende buisdelen mogen geen lasten
worden gehangen.

Afb. 13

Kamergrootte

Naar binnen brengen van een WKK-module met kraan en kabels (vier bijkomende
transportogen vereist)

Optimaal is een voldoende gedimensioneerde, aparte stookruimte. Daarbij moeten
volgende punten in acht worden genomen:


De WKK-modules moeten goed toegankelijk zijn. Een vrije ruimte van ca. 0,8 m tot 1,2
m rond elke module is aanbevolen (opstelmaat → 'Leveringsprogramma'), om evt. ook
grotere delen bij revisies te kunnen vervangen.



Aan de aansluitzijde moet met een voldoende grote wandafstand rekening worden
gehouden. Deze plaats is voor de buisgeleidingen en de plaatsing van de secundaire
rookgasgeluidsdemper, alsook de verwarmingswater-retourverhoging nodig (opstelmaat
→ 'Leveringsprogramma')
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Er moet op worden gelet dat de integratie met de stroomvoedingsplaats en
verwarmingsinstallatie op een zo kort mogelijk weg plaatsvindt.
► De WKK mag niet samen met een ammoniak-koelmachine in een ruimte worden
opsteld!
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Ventilatieopeningen

Om geluidsveiligheidsredenen mag aan de in- en uitlaatopeningen de luchtsnelheid zekere
grenswaarden (2 tot 2,3 m/s) niet overschrijden om aan de veiligheidsroosters tegen
weersinvloeden door de dwarsvernauwing geen stromingsgeluiden te veroorzaken.
Daarom moeten overeenkomstig grote openingen worden voorzien (→ p. 31).

Opstelsokkel

Aparte opstelsokkels zijn normaal niet vereist, voor zover de draagkracht van de
ondergrond toereikend is. De module wordt in twee niveaus (de motor-generator-eenheid
op het basisframe en het basisframe op ondergrond) elastisch gelagerd, zodat in het
fundament bijna geen dynamische belastingen worden overgedragen.
Bovendien moeten tegen contactgeluidsoverdrachten alle vaste verbindingen met
elastische slangen en compensatoren worden uitgerust. (Set elastische verbindingen
behoort tot de serie-uitrusting van de Vitobloc 200)
Een ca. 15 cm. hoge gearmeerde opstelsokkel, waarop de WKK-module los (!) op
elastische elementen wordt opgesteld, dient ervoor,


om een statische hoogte van 25 mbar rookgastegendruk in de sifon van de con densaatafvoer te verzekeren (de rookgas zoekt de weg van de laagste weerstand en
zou anders in plaats van door de rookgasbuizen door de condensaatafvoer stromen).
(→ Technische beschrijving WKK) en



om meer massa voor een betere contactgeluidsoptie tegen de bouwlichamen te
verkrijgen, vooral in de woningbouw. Het plaatsen van de WKK op Sylomer matten
(bijv. SR11/25, tweelagig van Sahlberg) geeft een nog betere trillingsdemping.

Bij benauwde omstandigheden kunnen de WKK-modules ook direct op de ondergrond
worden opgesteld als de betreffende sifon van de condensaatafvoer in een bodemkom,
bijv. een schacht of een kernboring, kan worden geïnstalleerd.
Brandb eveiliging

4.3

De stookruimte moet volgens de geldende stookverordening en geldende bouwrechtelijke
verordeningen / voorschriften uitgevoerd worden. Voor een veilige werking wordt
aanbevolen de WKK in het betreffende brandbeveiligingsconcept te integreren.

Verbrandingslucht en ventilatie

Luchttoevoer en luchtafvoer

De afvoer van de stralingsverliezen vindt plaats via de ontluchtingsinstallatie. Voor een
toereikende nastroming van luchttoevoer in de stookruimte moet worden gezorgd. De
luchttoevoer moet stofvrij zijn en mag niet met halogenen of andere blusmiddeldampen
worden belast of opgewarmd. (Voornamelijk bij zwembaden moet op chloor worden gelet.)
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► De vernoemde vermogenswaarden van de WKK-module hebben betrekking conform de
norm op luchttoevoertemperaturen tussen 10°C en 25°C. Bij afwijkende
temperatuurvoorwaarden moeten de normvermogenswaarden overeenko mstig worden
gecorrigeerd. Met de opstelhoogte moet eventueel rekening worden gehouden.
De luchtafvoerventilator is als onderdeel van de geluidsisolatiekap (ventilatorbox) in de
leveringsomvang van de WKK-modules van 6 tot 140 kWel inbegrepen en kan indien nodig
voor het naar binnen brengen worden gedemonteerd.
► Voor de WKK-modules vanaf 190 kWel is de geluidsisolatiekap met ventilatorbox (incl.
luchtafvoerventilator) optioneel verkrijgbaar.
De luchttoevoer wordt uit de stookruimte via bodemopeningen aangezogen. De afvoerlucht
wordt boven de motor afgezogen en via een door de klant te voorzien plaatkanaal in open
lucht geblazen. Deze geleiding van toevoer- en afvoerlucht verzekert dat
warmteophopingen worden vermeden.
► Het is absoluut nodig dat de openingen voor de luchtinlaat en luchtuitlaat vrijgehouden
worden, opdat een perfecte koeling van de module gegarandeerd wordt.
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Vereiste toevoer- en
afvoerluchtopening

De minimale grootte van de toevoerluchtopening AZu is van de luchthoeveelheid VV en de
maximale stromingssnelheid vS in de toevoer- resp. afvoerluchtopening afhankelijk.



VV
AZu 
3600  vS
m2 

m3 / h
3600 s / h  m / s

Berekeningsgrootten
2
AZu
Minimale grootte (oppervlak) van de toevoerluchtopening in m
3
VV
Luchthoeveelheid (ventilatorvermogen) in m /u (→ Leveringsprogramma)
vS
Maximale stromingssnelheid in m/s
► Bij voorkeur moet met een stromingssnelheid op het beschermingsrooster tegen
weersinvloeden resp. de jaloesieklep van vS = 2 tot 2,3 m/s rekening worden gehouden. Met
de toevoerluchtopeningen voor eventueel in dezelfde ruimte staande ketel moet rekening
worden gehouden.
Toevoerlucht- en
afvoerluchtgeleiding in de
stookruimte

Het aansluitstuk voor de afvoerluchtgeleiding kan aan de betreffende zijde worden
gemonteerd.
In het plaatkanaal moet een veiligheidsrooster tegen weersinvloeden worden voorzien. Bij
bijzondere geluidseisen telkens een geluidsisolatiecoulisse in het toevoerlucht- en
luchtafvoersysteem voorzien.
Als extra uitrusting is een elektronisch gestuurde circulatieklep voor de verwarming van de
stookruimte met warme afvoerlucht te verkijgen.
► Voor de optimale geluidsbescherming moet een optionele luchtafvoergeluidsdemper
voor de circulatieklep worden geïnstalleerd.

4.4

Aardgastoevoer

Aanwijzing

Werkzaamheden aan gasgeleidende onderdelen moeten door een geaccrediteerd vakbedrijf
uitgevoerd worden. Toestellen en onderdelen in het gastoevoersysteem moeten volgend de
EN-norm een DVGW- of gelijkwaardige goedkeuring hebben.
Bij het ombouwen van de gasarmaturen van de WKK vervalt de goedkeuring en de garantie
bij gevolgschade.

Gasaansluiting

Het volledige WKK-gastoevoersysteem van de gashoofdaansluiting tot aan de
gasaansluiting van de module moet door de klant worden geïnstalleerd.
De gasstroomdruk aan het overdrachtpunt WKK – gasregeltraject moet 20–50 mbar
bedragen.
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Er moet voor gezorgd worden dat het in het volledige gastoevoertraject niet tot
dauwpuntonderschrijdingen komt. Er wordt aangeraden om de aansluitleidingen van de
WKK groter te maken om dit traject als buffer te gebruiken. Hierdoor kunnen
drukschommelingen bij schakelingen van ketels worden opgevangen.
Advies: de gasaansluitleiding als drukbuffer ca. 5 m voor de warmte-krachtkoppeling met
dubbele diameter dimensioneren.
Verder moet een monitor voor maximale gasaansluitdruk en voor elke module een
afsluitvoorziening worden voorzien. Als de gas -aansluitdruk niet met de eisen overeenkomt
(Technische gegevens → 'Leveringsprogamma'), moeten extra drukverhogings - of
drukverlagingsvoorzieningen door de klant worden voorzien. Hierbij moet met de regeltijden
van de in de WKK-modules voorhanden gasregeltrajecten in de uitvoering rekening
gehouden worden.
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4.5

Rookgassysteem

Geluidsisolatie

De rookgasleidingen moeten vanaf de betreffende WKK-uitlaatflens door de klant worden
geïnstalleerd. In principe moet elke module een aparte rookgasleiding voorzien om enerzijds
de kosten- en onderhoudsintensieve afsluitkleppen bij verzamelleidingen te vermijden en om
anderzijds de dure gevolgen van corrosieschade in staande motoren bij defecte kleppen te
voorkomen.
De stromingssnelheid in de rookgasleidingen moet onder 10m/s liggen om kritische
stromingsgeluiden te verhinderen. Er moet worden gelet op de geluidsemissies naargelang
richtlijn.
Voor elke afzonderlijke leiding moet worden voorzien:



Tegenflens op de WKK-uitlaatflens
Axiale compensator voor de contactgeluidsontkoppeling en opname van
warmtespanningen



Buisleidingen en vormstukken



Secundaire rookgasgeluidsdemper, ontworpen voor de speciale eisen van het
geluidsniveau van de ontstekingsfrequentie




Reinigings- en ontwateringsaansluitingen, alsook meetaansluitingen
Evt. een doorvoering door de wand van de stookruimte in open lucht naar de schouw

► Bij rookgassystemen van kunststof moet de montage van een
veiligheidstemperatuurbegrenzer absoluut gemonteerd worden. De afstand van de
veiligheidstemperatuurbegrenzer mag. max. 1 meter bedragen.
Rookgasschouw

In de motor van de WKK-module wordt de brandstof (in tegenstelling tot verwarmingsketels)
niet in een open vlam verbrand, maar in een branderkamer (cil inder) bestemd voor de
ontsteking resp. explosie gebracht. Bij elke werktakt drukt de motor vervolgens de
rookgassen met overdruk pulserend in de rookgasleiding. De hoogte van de overdruk richt
zich naar de weerstanden in de rookgasleiding.
Daarom moet de volledige rookgasleiding inclusief alle inbouwwerken drukdicht en
pulsatievast tot 5000 Pa (50 mbar) worden uitgevoerd. Bij deze testdruk mag de lekkage niet
meer dan 0,006 l/m³s (overeenkomstig klasse H1) bedragen.
Om corrosieschade door zuur condenswater te vermijden, moet de rookgasinstallatie
bovendien condenswatervast worden uitgevoerd. Hiervoor zijn er verschillende materialen
mogelijk: Roestvast staal 1.4571 (wanddikte minstens 1 mm) of kunststof
(condenswaterafvoerleiding → p.36). Bij rookgassystemen van kunststof moet een
veiligheidstemperatuurbegrenzer gemonteerd worden. De afstand van de
veiligheidstemperatuurbegrenzer mag. max. 1 meter bedragen.
De oppervlaktetemperatuur van de rookgasgeleidende componenten mag 50 °C niet
overschrijden (aanraakbescherming). Hiervoor moet onder omstandigheden een
overeenkomstige isolering worden voorzien.
Voor zover een secundaire rookgasgeluidsdemper ingepland wordt, moet deze voor
uitstromend condenswater uit de schouw worden beschermd, door het condenswater uit het
verticale deel van de schouw apart af te voeren (→p. 36)
De totale weerstand van de rookgasinstallatie ontstaat uit de som van de afzonderlijke
weerstanden in de buisleiding. Met eventueel geplande nageluid sdempers moet rekening
worden gehouden.
► Bij de dimensionering van het rookgassysteem moet de maximaal toegestane tegendruk
niet volledig worden benut. Voor zover de ruimtelijke en bouwomstandigheden het toestaan,
moeten de dwarssneden zo worden gekozen dat de totale tegendruk naar de WKK-module
1500 tot 2000 Pa (15 tot 20 mbar) niet overschrijdt. De dwarssnede moet bij voorkeur een
nominale wijdte groter dan berekend worden gekozen.

CO2-gehalte

Het CO2-gehalte in de rookgas ligt bij zuigermotoren (EM-6/15, EM-9/20, EM-20/39, EM50/81, EM-70/115, EM-140/207, EM-238/363) bij ca. 12 % en bij de turbogeladen motoren
(EM-199/263, EM-199/293, EM-363/498, EM-401/549) bij ca. 7%.
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Dimensionering van de
rookgasinstallatie
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Geraamde dimensionering
van de rookgasinstallatie van
een WKK

De rookgastegendruk vanaf WKK-uitlaatflens mag 15 mbar niet overstijgen. De
rookgastegendruk moet tijdens de werking regelmatig worden gemeten.
De totale tegendruk (totaal drukverlies) p in de rookgasinstallatie wordt als vol gt berekend:

p = pR · L + pK · nK + pS

Hierb ij b etekenen:
pR = Tegendruk (drukverlies) per 1 m b uis
L = Buislengte in m
pK = Tegendruk (drukverlies) per 90 graad b ochtstuk
nK = Aantal b ochtstukken
pS = Tegendruk (drukverlies) in de geluidsdemper
Voorb eeld voor de
b erekening van
rookgasinstallaties

Er is een rookgasinstallatie met 15 m buislengte, twee 90 graden bochtstukken en een
geluidsdemper gepland. De binnendiameter moet 160 mm bedragen.
Is de installatie voor een WKK-type EM-238/363 voldoende afgemeten?
Volgende waarden zijn in de tabel af te lezen:
1. Tegendruk voor 1 m b uis = 0,4 mb ar (→Tab . 11)
2. Tegendruk voor 90 graden b ochtstuk = 0,9 mb ar (→Tab . 12)
Over de tegendruk in de geluidsdemper kan de fabrikant informatie geven.
Hier wordt een waarde van 5 mbar aangenomen.
De totale tegendruk p wordt als volgt berekend:
p = pR L + p K nK + pS
= 0,4 mb ar/m x 15 m + 0,9 mb ar x 2 + 5 mb ar
p = 12,8 mb ar
De berekende waarde ligt in het toegestane bereik van < 15 mbar.

Gemiddeld optredende
tegendruk afhankelijk van de
rookgasmassastroom en
lichte diameter

Drukverliezen met 10 % veiligheidsopslag

EM-199/293

EM-238/363

EM-363/498

EM-401/549

3,63

3,63

0,10

0,17

0,57

1,20

1,26

1,26

3,78

3,59

120

0,07

0,24

0,50

0,53

0,53

1,59

1,51

140

0,04

0,11

0,24

0,25

0,25

0,76

0,73

0,06

0,13

0,14

0,14

0,41

0,39

180

0,07

0,08

0,08

0,23

0,22

200

0,04

0,05

0,05

0,14

0,13

[mbar/m]

50

0,85

80

0,09

100

160
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[mm]

EM-199/263
3,46

EM-70/115

1,63

EM-50/81

0,50

EM-20/39

0,29

Diameter

EM-140/207

WKK-type

Tab. 11 Gemiddelde optredende tegendruk (drukverlies) in mbar per 1 m rookgasbuis afhankelijk van
de rookgasmassastroom en lichte diameter in mm
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EM-401/549

EM-363/498

EM-238/363

EM-199/293

EM-140/207

0,7 mbar

1,5 mbar

4,3 mbar

13,9 mbar

20,8 mbar

100 mm

0,3 mbar

0,6 mbar

1,8 mbar

5,7 mbar

8,5 mbar

120 mm

0,1 mbar

0,3 mbar

0,8 mbar

2,8 mbar

4,1 mbar

18 mbar

140 mm

0,1 mbar

0,2 mbar

0,5 mbar

1,5 mbar

2,2 mbar

9,7 mbar

0,1 mbar

0,3 mbar

0,9 mbar

1,3 mbar

5,7 mbar

180 mm

0,2 mbar

0,5 mbar

0,8 mbar

3,6 mbar

200 mm

0,1 mbar

0,4 mbar

0,5 mbar

2,3 mbar

160 mm

EM-199/263

EM-70/115

80 mm

Diameter

EM-50/81

WKK-type
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Tab. 12 Gemiddelde optredende tegendruk (drukverlies) in mbar per 90° bochtstuk (R/d = 1,5)
afhankelijk van de rookgasmassastroom en lichte diameter in mm
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Condenswaterafvoer

Een cubieke meter aardgas bevat ca. 1 liter water dat bij volledige verbranding en
aansluitende condensatie vrijgezet zou worden.
Bij WKK-modules met rookgaskoeling (>100°C) bedraagt de hoeveelheid condenswater uit
de module en de aansluitende rookgasleiding enkele liters per dag. Het condenswater
ontstaat alleen bij het starten uit de koude toestand, d.w.z. als de afzonderlijke
modulecomponenten nog niet de bedrijfstemperatuur bereikt hebben.
Voor het condenswater moet voor een vrije afvoer met minstens 3% helling via sifon (U buis) met een hoogte van ca. 250 mm gezorgd worden om te verh inderen dat er rookgas
uit de condensaatwaterafvoer komt.
Het condenswater is heel zuur en heeft in de startfase een pH -waarde van 2 tot 3 bij
aardgas. Daarom mag condenswater alleen na samenspraak met de plaatselijke
afvalwaterinstanties in de riolering en in geen geval in de open lucht afgevoerd worden.
De buizen in de condenswaterafvoer moeten in elk geval contactgeluid ontkoppeld,
zuurbestendig en warmvast worden uitgevoerd, bijv. in roestvast staal of kunststof.
► Om het milieu te beschermen raden wij u aan neutraliseringsinstallaties met
kalkgranulaat te gebruiken dat afhankelijk van de verzadiging van kleur verandert.
► Conform ATV werkblad A251 moet de condenswaterafvoerleiding bij motoren vanaf 200
kW, branderwarmtevermogen met een neutralisatievoorziening worden voorzien.

Installatieschema met
voorb eeld voor de
condenswaterafvoerleiding

1
2
3
4
5
6

Axiaalcompensator
Rookgasleiding
Secundaire rookgasgeluidsdemper (optie)
Condenswaterafvoer
Ontwatering verwarmingswaterveiligheids kleppen
Elastische verbinders

3

3
1

1

>
= 50 mm

6

6

2
2

6

6

6
>
= 250 mm

6

4
5

Schema van het rookgassysteem voor WKK-modules met voorbeeld voor de
condenswaterafvoerleiding

5784 628-8 B/fl

Afb. 14
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4.6

Elektrische integratie

Parallel netb edrijf

Richtlijnen
Voor zover het toevoernetwerk van het object met het openbaar netwerk verbonden is,
spreekt men van parallel netbedrijf. In het bijzonder moet de nulgeleider N en de aardkabel
PE voldoende laagohmig op de potentiaalvereffeningsrail worden aangesloten.
Er wordt aanbevolen om reeds in de projecteringsfase met het energiebedrijf contact op te
nemen en de technische vragen, alsook de condities voor een eventuele gelijkmatige of
ongelijkmatige stroomtoevoer terug naar het openbaar netwerk te verduidelijken.
Synchronisatie
Voor de parallelle werking van de WKK-module met het openbaar netwerk is het
modulesturingsveld met een synchroniseringsinstelling uitgerust. Na ontvangst van het
startcommando wordt de module automatisch gestart en op het openbaar netwerk
gesynchroniseerd.
Tijdens de parallelle netwerking werkt de module om economische redenen met volledige
belasting. Het kan echter via een door de installateur te voorzien signaal in het
modulatiebereik van 50 tot 100% worden bedreven. De ontstane afgegeven motorwarmte
wordt daarbij in het verwarmingssysteem gebracht.
De elektrische stroom wordt bij overeenkomstige dimensionering van de WKK-installatie
vooral voor dekking van de eigenbehoefte gebruikt en alleen in uitzonderlijke gevallen als
overtollige stroom terug naar het openbaar netwerk gevoerd.
Elektrische aansluiting
Elektrisch wordt de stroomopwekkingsinstallatie (WKK) op de hoofd verzamelrails
geplaatst. De stroomteller van het energiebedrijf is met een retourblokkade uitgerust zodat
voor een vergoeding van de niet in het object verbruikte stroom een tweede teller of een
zogenaamde vier-kwadrant-teller vereist is, die de in het openbaar netwerk teruggevoerde
stroom meet. Te controleren of mogelijks de meetkosten de voedingsvergoeding
overschrijden en evt. van de tweede teller kan worden afgezien.
De elektrische aansluiting op het netwerk moet door een geconsessioneerde, door het
energiebedrijf gecertificeerde en met een invoernummer voorzien elektrisch vakbedrijf
plaatsvinden. De kabeldoorsneden van de voorziene kabels moeten door de
elektromonteur met het energiebedrijf worden overeengekomen. Bij de dimensionering van
de leiding moet in het bijzonder in acht worden genomen dat het om een continu belasting
gaat. Het kan daarom economisch zijn om de doorsnede van de aansluitkabel bij grotere
lengten aanzienlijk groter dan technisch noodzakelijk te kiezen
► Is de meetinstelling van de afgegeven stroom meer dan 10 meter van de WKK
verwijderd, dan moeten de kabelverliezen overeenkomstig de betreffende
berekeningsmethodes in acht worden genomen!
► Bij gebruik van een WKK zal de werklastenergie uit het openbaar stroomnetwerk dalen,
terwijl de beschikbare blinde werkenergie constant blijft. Naargelang het energiecontract
kan dit leiden tot berekening van de blinde energie. Evt. moet achteraf een compensatieinstallatie worden uitgerust.
Bij netwerkuitval, spanningsfouten, vectorsprongen en frequentieafwijkingen activeren de
spanningscontrole resp. de frequentiecontrole het onmiddellijk openen van de
generatorrelais en tijdvertraagd de regeluitschakeling van de module. De WKK-module
gaat naar 'netwerkstoring'. De „netwerkstoring“ is de enige storing, die zich na terugkeer
van het netwerk zelf bevestigt.
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Storingen in het elektrisch
netwerk
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Parallelle netwerking van
een WKK-module EM-6/15
tot EM-20/39

Laagspanningshoofdv erdeling

Hand-schakelaar

WKK-schakelkast

Rev is ies c hak elaar
Overlast
Kortsluiting

Z

I >>

interne hulpaandrijvingen

Generatorrelais
K2

Generatorrelais
K1
SY

I>

V

Hz

kW

Phi

A

A

h
U >< f >< VEC

RL

Phi

õ

Netbeveiliging

A

K1

K2

G
Uitgang verbruiker

Net
400 V 50Hz

M
Synchrone
generator

Parallelle netwerking van
een WKK-module EM-50/81
tot EM-401/549

Krachtcentrale module

Laagspannings-hoofdver deling

Schakelkast krachtcentrale

I >>

Interne hulpaandrijv ingen

Generatorrelais

SY

I>

V

Hz

kW

φ

A

A

h
U><

f><

VEC

RL

φ

?

Netbeveiliging

G
Net
400V 50 Hz

U><

Controle over-/onderspanning

f><

Controle over//onderfrequenti e

VEC

Controle vectorsprong
Controle synchronisatie

RL

Controle retourvermogen

I>

Overstroomactivator

φ

Vermogensfactorregeling

?

Generatorwikkelingstemperatuur

V

Spanningsmeter

Hz

Frequentiemeter

A

Stroommeter

kW

M
Synchrone
generator

Krachtcentrale module

Schakelaar of relais
Handbediende vermogensschakelaar met
thermomagnetische activator
I >>

Zekering, 3-fasig

Stroomomzetter
Transformator
Net
400V 50 Hz

Energiemeter

G

φ

Vermogensfactormeter

M

h

Bedrijfsurenteller

Netwerkvoeding

Generator met motoraandrijving

Afb. 15 Schakelschema van de elektrische integratie van een WKK-module in zuiver parallel
netbedrijf
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Eilandb edrijf

In het zogenaamde 'eilandbedrijf' wordt een eigen stroomtoevoernetwerk, lokaal op een
object begrensd, geïnstalleerd. In dit geval is de oprichting van de eigenstroomgenerator
niet onderhevig aan toezicht door netbeheerder (DNB). In elk geval moet met de
reglementaire projectering, uitvoering en ingebruikname, alsook werking volgens de
uniforme normen en veiligheidsvoorschriften rekening worden gehouden.
Voor de dimensionering van de stroomgenerator is een nauwkeurige opstelling van de
aangesloten stroomverbruiker en hun karakteristiek, bijv. behoefte blinde stroom,
bijschakelgedrag enz. absoluut noodzakelijk. Wordt dit punt niet voldoende in acht
genomen, dan kan het gebeuren dat de stroom generator door overbelasting uitschakelt.
Het gebruik van een WKK kan slechts beperkt worden aanbevolen.

Netvervangend b edrijf

De module kan bij netwerkuitval ook als netvervangend aggregaat worden gebruikt. De
module herkent zelfstandig het netwerkuitval en scheidt zich van het netwerk. Na een door
de klant te voorziene lastverwijdering van alle niet-stroomberechtigde verbruikers en het
openen van de door de klant te voorziene netkoppelingsschakelaar kan de module de
netvervangende functie overnemen. Daarbij moeten de reactietijden van de netwerktuitval
tot het bereiken van de netvervangende werking van 15 seconden tot 5 minuten in acht
worden genomen! (→ netvervangend bedrijf, pagina 22)
Na terugkeer van het netwerk en een korte netwerkrustfase wordt de module uitgeschakeld
en de door de klant te voorziene netwerkkoppelingsschakelaar gesloten. Vervolgens wordt
de module overeenkomstig de normale werking gereden.
Aangezien ook in het netvervangend bedrijf warmte opgewekt wordt, moe t voor een
voldoende afvoer van de warmte worden gezorgd en evt. een koelsysteem of een
warmtebuffer worden voorzien.

Door de installateur te
voorziene voorwaarden voor
netvervangend b edrijf



Netmeetspanning voor netkoppelingsschakelaar
– 3-fasig 400 V / 2 A beveiligd



Netkoppelschakelaar met motoraandrijving (24 V DC)



Terugmelding naar de WKK-module



Richtlijnen voor de lastschakeling in netvervangend bedrijf met bouwserie EM-50/81,
EM-70/115, EM-140/207, EM-238/363
– niveau 1: max. 40 % nom. modulevermogen/-stroom
– niveau 2: max. 40 % nom. modulevermogen/-stroom
– niveau 3: max. 10 % nom. modulevermogen/-stroom

► Let op: De lastniveaus gelden voor ohmse lasten.
Bij inductieve verbruikers zoals motoren, pompen, liften enz. kunnen stromen tot h et 7voudige van de opgegeven nominale stroom optreden.
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Bij verbruikers met hoge inschakelcapaciteiten zoals USV-installaties, lampen met
energiebedrijf enz. kunnen stromen tot het 20-voudige van de opgegeven nominale stroom
optreden.
Een te grote lastbijschakeling of te hoge nominale stromen leiden tot de onmiddellijke
WKK-storingsuitschakeling door generator-overstroom resp. generator-onderspanning.
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Parallelle netwerking met
netvervangende functie van
WKK-module

Hoofdverdeling laagspanning

Schakelkast krachtcentrale
M
1
U<

I >>

Lastafschakeling

Interne hulpaandrijvingen

Genorelais

SY

I>

V

Hz

kW

φ

A

A

h
U><

f><

VEC

RL

φ

?

Netbeveiliging

G

Uitgang
Uitgang
verbruiker
verbruiker
algemeen met voorrang
te voorzien

Netwerk
400V 50 Hz

U><

Controle over-/onderspanning

f><

Controle over-/onderfrequentie

VEC
SY

A

M
Synchroongenerator

Krachtcentrale module

Schakelaar of relais

Controle vectorsprong

Handbediende vermogensschakelaar
met thermomagnetische activering

Controle synchronisatie

RL

Controle retourvermogen

I>

Overstroomactivator

φ

Vermogensfactorregeling

?

Generatorwikkelingstemperatuur

I >>

Zekering, 3-fasig

V

Spanningsmeter

Hz

Frequentiemeter

A

Stroommeter

kW

Motorische vermogensschakelaar
met thermomagnetische activering

M
1
U<

Stroomomzetter
Transformer

Prestatiemeter

φ

Vermogensfactormeter

h

Bedrijfsurenteller

Netz
400V 50 Hz

G
M

Afb. 16

Generator met
motoraandrijving

Schakelscherm van de elektrische integratie van een WKK-module in zuiver parallel netbedrijf
met netvervangende functie

De geïntegreerde WKK-schakelkast is uitgerust met besturings- en vermogensdeel en
samen met de WKK-module af fabriek getest. Door de installateur moet daarom bij de
zuivere parallelle netwerking enkel een vermogenskabelverbinding voor de laagspannings hoofdverdeling (NSHV) worden hersteld. De kabelgang moet door de installateur worden
beveiligd.
► Let op!
De gegevens in het 'leveringsprogramma' voor de beveiliging van de WKK-module zijn
richtwaarden. De verantwoordelijkheid voor een reglementaire dimensionering en installatie
ligt bij de plaatselijke elektrische installateur.
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Beveiliging van de WKK

Netwerkvoeding
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4.7

Verwarmingsintegratie

4.7.1 Algemene planningsinstructies


De WKK-module neemt de thermische basisbelasting van een installatie over. De
verwarmingsketel wordt alleen geschakeld om warmtebehoeftepieken te dekken.



Om het pendelen van de WKK te vermijden, evt. buffer voorzien:
minimale buffermaat voor 1 uur werking
Vbuffer = Qth x 43
Voor het berekenen van de buffer conform de 'Richtlijnen voor ontwerp van WKKinstallaties tot 20 kWel' moet met de formule
Vbuffer = Qth x 43 x 1,6
worden gerekend.
Het gebruik van een WKK zonder buffer is alleen bij voortdurende warmteafname in het
object mogelijk.




De retourtemperatuur van de WKK vanaf EM-50/81 moet tussen 60 en 70 °C liggen, bij
netvervangende werking maximaal 65 °C.
De modules 200 EM-6/15, EM-9/20 en EM-20/39 zijn condensatietoestellen en kunnen
daarom met retourtemperaturen van minimaal 30 °C worden bedreven.



De WKK-module wordt telkens in de werking met constante debiethoeveelheden
doorstroomd. Om de debiethoeveelheid te verzekeren, moet de WKK hydraulisch
worden ontkoppeld.



Het debiet naar de WKK moet een temperatuurspreiding van ca. 20 K verzekeren.



In de installatievoorbeelden werd van de weergave van een tapwaterverwarming (TWE)
afgezien omwille van plaatsredenen. In principe is echter het gebruik van een TWE
mogelijk.



De aansluituiteinden van de WKK op de installatieretour moeten stromingstechnisch
aan de stroomrichting worden aangepast, zoals in de installatieschemata weergegeven
(→ p.42 Afb. 17 e.a.).



De aansturing van de WKK-module en de verwarmingsketel door een bovengeschikte
regeling (DDC/GLT) is mogelijk.
Constant en voldoende verwarmingswaterdebiet moet worden verzekerd.




Een retourtemperatuurverhoging moet zo dicht mogelijk op de WKK-module worden
geïnstalleerd.



De functie netvervangend bedrijf geldt niet in combinatie met het bedrijf van een
absorptiekoelinstallatie.



Voor de stijging van het rendement van WKK-modules vanaf 50 kWel is bij
verwarmingsretourtemperaturen van maximaal 50 °C het gebruik van een
rookgascondenser sterk aan te bevelen, bijv. in zwembaden.



Voor de modules Vitobloc 200 EM-6/15, EM-9/20 en EM-20/39 met geïntegreerde
condensatietechniek wordt aanbevolen om ze met een hoogefficiënte boilerlaadpomp
uit te rusten, die door de WKK-module met een signaal 0..10 V geregeld wordt. Daarbij
komt 0V overeen met de onderste pompkarakteristiek.



De verwarmingswaterkwaliteit moet minstens overeenkomen met de eisen van de VDI
2035.
De warmte-krachtkoppeling moet tegen dichtslibben worden beschermd.
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► De montage van een vuilvanger en een slibafscheider in de re tour naar de WKK
wordt aanbevolen. De vuilvanginrichtingen moeten goed toegankelijk geplaatst zijn
zodat ze bij elk onderhoud kunnen worden gecontroleerd en gereinigd.
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4.7.2 Vereiste en optionele uitrusting
Hydraulisch schema
FZB

FZB

RL
AV

RL

van de verwarmingscircuits
AV

AV

van de verwarmingscircuits

AV
SF
RV

M

SR

M

WZ
Σ kWh

KV
SV

SV
PR

PR
MAG

EV

EV

Krachtcentrale module
Vereiste uitrusting

Vereiste uitrusting voor elke
WKK-module

Optionele uitrusting voor elke
WKK-module

MAG
EV

FR

Afb. 17

SR

FWZ
KV

EV

FR

Krachtcentrale module
Vereiste en
optionele uitrusting
Extra drukverliezen
door WZ, SF en RV
in acht nemen!

AV
EV

Afsluitklep
Elastische verbinding
(ringasslangleiding)
FR
Retourtemperatuursensor
FWZ Sensor warmtehoeveelheidsteller
FZB Extra temperatuursensor
blokkrachtcentrale
KV
Kapventiel
MAG Membraan-expansievat
PR
Pomp voor retourtemperatuurverhoging
RL
Retour (installatie)
RV
Regelklep
SF
Vuilvanger
SR
Actor voor retourtemperatuurverhoging
SV
Veiligheidsklep
WZ
Warmtehoeveelheidsteller

Hydraulisch schema met de vereiste en optionele (extra mogelijk) uitrusting voor elke WKKmodule



De als vereiste uitrusting weergegeven componenten (→ Afb. 17 AV, SV, SR, enz.)
moeten in de periferie van de WKK worden geïnstalleerd.



De veiligheidstechniek (veiligheidskleppen en drukhouder) moet installatiespecifiek
worden gedimensioneerd.



Optioneel kunnen andere componenten (→ Afb. 17 WMZ, SA en SF) worden
ingebouwd.
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► De temperatuursensor FWZ van de warmtehoeveelheidsteller moet op de debiet- en
temperatuurconstante zijde van de WKK zoals in Afb. 17 weergegeven worden ingebouwd,
d.w.z. in stroomrichting gezien naar de mengklep SR van de retourtemperatuurverhoging.
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4.7.3

Installatievoorbeeld 1: WKK met een verwarmingsketel, zonder warmtebuffer (alleen bij
voortdurende warmteafgifte)

Speciale planningsinstructies

Dit schakelscherm is slechts een schematische weergave en geeft
een niet-bindende instructie voor een mogelijke hydraulische schakeling.
De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de geldige normen
en lokale voorschriften uitgevoerd te worden.

HK1

FV

HK2

FV

FA
PH
M

FZ
M

AV

SK
AV

AV

SR
KV

SV
PR
MAG

MAG
EV

EV
FR

FK

Verwarmingsketel

WKK-module
Vitobloc 200

AV
DN2
EV
FA
FK
FR
FV
FZ
FZB
HK
KV
MAG
PH
PR
SH
SK
SV

Afsluitklep
Nominale wijdte aansluiting blokkrachtcentrale
Elastische verbinding
Buitentemperatuursensor
Ketelwater-temperatuursensor
Retourtemperatuursensor
Aanvoertemperatuursensor
Extra temperatuursensor
Extra temperatuursensor blokkrachtcentrale
Verwarmingscircuit
Vanne à capuchon
Membraan-expansievat
Verwarmingscircuit-circulatiepomp
Pomp voor retourtemperatuurverhoging
Verwarmingscircuit-actor
Actor voor retourtemperatuurverhoging
Veiligheidsklep

Schema voor het installatievoorbeeld



De werking van de WKK zonder buffer is alleen bij voortdurende warmteafgifte
mogelijk (bijv. zwembadwateropwarming → p.48).



De verhouding van het vermogen van de verwarmingsketel met het thermische
vermogen van de WKK moet bij installaties zonder buffer conform de ervaring tussen
5:1 en 10:1 zijn.



De ontkoppeling van de WKK van de verbruikers is door de hydraulische
kortsluitingsleiding verzekerd.
De extra temperatuursensor FZB moet onmiddellijk voor het aansluitpunt van de WKKretour in de installatieretour worden ingebouwd (zoals weergegeven).



Starten van de WKK
De WKK-module wordt gestart als de retourtemperatuur op de extra WKK-sensor FZB de
ingestelde inschakeltemperatuur (aanbeveling 65 °C) onderschrijdt.
► Het temperatuurverschil tussen de inschakeltemperatuur en de uitschakeltemperatuur
(70 °C) op de extra WKK-sensor FZB moet minstens 5 K bedragen. De
uitschakeltemperatuur wordt bij de ingebruikname exact op de betreffende
bedrijfsvoorwaarden ingesteld.
Schakelen van de verwarmingsketel
Als de aanvoertemperatuur op de extra sensor FZ onder de gewenste waarde ligt, wordt de
1e ketel (geleidingsketel) geschakeld.
► Het verwarmingscircuit (VC) met de hoogste temperatuur geeft de gewenste waarde
voor de extra sensor FZ resp. strategiesensor FVS. Volstaat de 1e ketel met zijn
warmtevermogen niet, dan gaat de 2e ketel (bij installaties met 2 ketels) in werking .
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Functieb eschrijving
warmtegeleide werking van
de WKK zonder
warmteb uffer

SH

DN2
M

KV

Afb. 18

PH
M

FZB

AV

SV

SH
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Uitschakelen van de verwarmingsketel
Als de aanvoertemperatuur op de extra sensor FZ resp. strategiesensor FVS de gewenste
waarde overschreden heeft, dan wordt eerst de 2e ketel (bij installaties met 2 ketels)
uitgeschakeld, dan de 1e ketel.
► De WKK-module blijft verder in werking, voor zover op de extra WKK-sensor FZB de
retourtemperatuur van 70 °C niet overschreden is.
Uitschakelen van de WKK
De WKK-module wordt uitgeschakeld als op de extra WKK-sensor FZB de
retourtemperatuur van 70 °C overschreden wordt.

4.7.4 Installatievoorbeeld 2: WKK met een verwarmingsketel en warmtebuffer
Speciale planningsinstructies

HK1

Dit schakelscherm is slechts een schematische weergave en geeft
een niet-bindende instructie voor een mogelijke hydraulische schakeling.
De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de geldige normen
en lokale voorschriften uitgevoerd te worden.
FV

HK2

FV

FA

PH
M

FZ
M

AV

SK

DN1

RB

PH

SH

M

DN1

AV
M

KV

SV

SR
KV

DN1

SV
PR
MAG

MAG
EV

EV
DN2
AV AV

FR

FK

AV AV

FS1
FS2
FZB
Verwarmingsketel

WKK-module

Warmtebuffer

AV
Verwarmingsketel
DN1 Nominale wijdte installatieretour
DN2 Nominale wijdte aansluiting blokkrachtcentrale
EV Elastische verbinding
FA
Buitentemperatuursensor
FK Ketelwater-temperatuursensor
FR Retourtemperatuursensor
FS Warmtebuffersensor
FV Aanvoertemperatuursensor
FZ Extra temperatuursensor
FZB Extra temperatuursensor
blokkrachtcentrale
HK Verwarmingscircuit
KV Kapventiel
MAG Membraan-expansievat
PH Verwarmingscircuit-circulatiepomp
PR Pomp voor retourtemperatuurverhoging
RB Revisie-bypass
SH Verwarmingscircuit-actor
SR Actor voor retourtemperatuurverhoging
SV Veiligheidsklep

Schema voor het installatievoorbeeld
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Functieb eschrijving
warmtegeleide werking van
de WKK met warmteb uffer



De warmtebuffer is voor de werking van de WKK bij niet-voortdurende warmteafname
door de verbruiker (verwarmingscircuits) vereist ( → p.48)), om het pendelen van de
WKK te vermijden.



Bij voldoende grote dimensionering van de buffer en overeenkomstig
boilermanagement is een stroomgeleide werking (uitrijden van stroompieken) van de
WKK mogelijk.




Een verdeling van buffervolume op twee buffers is mogelijk.
De hydraulische ontkoppeling van de WKK van de verbruikers is door de buffer
verzekerd.



De extra temperatuursensor FZB moet in de onmiddellijke omgeving van de buffer in de
WKK-retour worden geïnstalleerd.



De extra temperatuursensor FZB moet onmiddellijk voor het aansluitpunt van de WKKretour in de installatieretour worden ingebouwd (zoals weergegeven).

Starten van de WKK
De WKK-module wordt gestart als de buffertemperatuur op de sensor FS1 de ingestelde
inschakeltemperatuur (aanbeveling 70 °C) onderschrijdt.
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Schakelen van de verwarmingsketel
Als de aanvoertemperatuur op de extra sensor FZ resp. strategiesensor FVS onder de
gewenste waarde ligt, wordt de 1e ketel (geleidingsketel) geschakeld.
► Het verwarmingscircuit (VC) met de hoogste temperatuur geeft de gewenste waarde
voor de extra sensor FZ resp. strategiesensor FVS. Volstaat de 1e ketel met zijn
warmtevermogen niet, dan gaat de 2e ketel (bij installaties met 2 ketels) in werking.
Uitschakelen van de verwarmingsketel
Als de aanvoertemperatuur op de extra sensor FZ resp. strategiesensor FVS de gewenste
waarde overschreden heeft, dan wordt eerst de 2e ketel (bij installaties met 2 ketels)
uitgeschakeld, dan de 1e ketel.
► De WKK-module blijft verder in werking, voor zover op de extra WKK-sensor FZB de
retourtemperatuur van 70 °C niet overschreden is.
Uitschakelen van de WKK
De WKK-module wordt uitgeschakeld als de buffertemperatuur op de sensor FS2 de
ingestelde uitschakeltemperatuur (aanbeveling 68 °C) overschrijdt of als op de extra WKKsensor FZB de retourtemperatuur van 70°C overschreden wordt.
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4.7.5

Installatievoorbeeld 3: Twee WKK's met een verwarmingsketel en warmte buffer, regeling via het multi-module-management

Speciale planningsinstructies
AV
DDC
DN1
DN2
EV
FA
FK
FR
FS
FV
FZ
FZB
GLT
HK
KR
KV
MAG
MMM
PH
PR
RB
SH
SK
SR
SV

Dit schakelscherm is slechts een schematische weergave en geeft een
niet-bindende instructie voor een mogelijke hydraulische schakeling.
De veiligheidsinrichtingen dienen overeenkomstig de geldige
normen en lokale voorschriften uitgevoerd te worden.

Afsluitklep
Direct Digital Control
Nominale wijdte installatieretour
Nominale wijdte aansluiting blokkrachtcentrale
Elastische verbinding
Buitentemperatuursensor
Ketelwater-temperatuursensor
Retourtemperatuursensor
Boilervuller
Aanvoertemperatuursensor
Extra temperatuursensor
Extra temperatuursensor blokkrachtcentrale
Gebouwgeleidingstechniek
Verwarmingscircuit
Terugslagklep
Kapventiel
Membraan-expansievat
Multi Modul Management
Verwarmingscircuit-circulatiepomp
Pomp voor retourtemperatuurverhoging
Revisie-bypass
Verwarmingscircuit-actor
Ketelcircuit-actor
Actor voor retourtemperatuurverhoging
Veiligheidsklep

HK1

FV

HK2

FV

M

DDC/
GLT

PH

PH

SH

SH

M

MMM

door de installateur
te voorzien

FA

FZ
DN1

RB

DN1

M

SK

AV

AV
DN1
KV

SV

AV

MAG SV

EV

AV
SR
M
KV SV
PR
MAG
EV

AV

EV

AV
SR
M
KV
PR
MAG
EV
DN2
AV AV

FR

FK

FR
FS1
FS2
FZB

Verwarmingsketel

Afb. 20

WKK-module

WKK-module

Warmtebuffer

Schema voor het installatievoorbeeld

De aansturing van de WKK en de verwarmingsketel met verzekering van de vereiste
ketelbedrijfs voorwaarden, de verwarmingscircuitregeling, alsook de buffervulpeilregeling
neemt het multi-module-management over aan de hand van de temperatuurrichtlijnen
van een DDC-regeling (Direct Digital Control) of een GBT (gebouwbesturingstechniek)



De gegevensuitwisseling tussen MMM en DDC/GLT vindt plaats via in de handel
gebruikelijke BUS-systemen. Bij de planning moet het te gebruiken BUS-systeem vastgelegd zijn.
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De regeling van de ketel- en/of WKK-installatie kan ook door een DDC-regeling alleen
worden overgenomen. Hiervoor is een nauwkeurige parametrering van de DDC volgens
onze richtlijnen vereist.



De warmtebuffer is voor de werking van de WKK bij niet-voortdurende warmteafname
door de verbruiker (verwarmingscircuits) vereist ( → p.48), om het takten van de WKK te
vermijden.



Bij voldoende grote dimensionering van de buffer en overeenkomstig boilermanagement is een stroomgeleide werking (uitrijden van stroompieken) van de WKK mogelijk.




Een verdeling van buffervolume op twee buffers is mogelijk.
De hydraulische ontkoppeling van de WKK van de verbruikers is door de buffer
verzekerd.



De extra temperatuursensor FZB moet in de onmiddellijke omgeving van de buffer in de
WKK-retour worden geïns talleerd.



De WKK-module met het lage bedrijfsurental wordt door de MMM eerst gekozen om
gelijkmatige looptijden van beide modules te bereiken.



Functiebeschrijving MMM (→ Pagina 24)

4.7.6 Warmtebuffer
Beveiligde warmteafname

Het economisch optimum wordt bereikt met WKK-modules bij lange looptijden in de
volledige belastingswerking. Een warmtebuffer wordt bij niet-voortdurende warmteafname
van de verbruiker (verwarmingscircuits) gebruikt om het pendelen van de WKK-module te
vermijden, langere looptijden te bereiken en zo het rendement van een WKK te verhogen:


In de buffer kan overtollige warmte van de WKK worden gebufferd zodat de module niet
onmiddellijk gedeselecteerd wordt zodra de momentane warmtebehoefte van de
verbruiker (verwarmingscircuits) onder de door de WKK afgegeven warmtevermogen
daalt.



Uit de volledig geladen buffer kunnen ook kortstondige warmtepieken worden gedekt
(bijv. na een nachtdaling of een kortstondige bedrijfsonderbreking) zodat de
inschakeling van de pieklastketel kan worden vermeden. Daardoor verhoogt de looptijd
van de WKK-module en het rendement verbetert.



Bovendien kunnen via de warmtebuffer door een gericht buffermanagement
stroompieken worden afgereden, ook als er geen huidige warmtebehoefte is.



De montage van een buffer biedt tenslotte nog het voordeel van een hydraulische
ontkoppeling van de WKK van de verbruikers.
► Een typisch toepassingsvoorbeeld voor de werking van een WKK-module met een
warmtebuffer is bijv. de voorziening van een ziekenhuis. De werking van de WKK zonder
warmtebuffer is alleen bij voortdurende warmteafgifte aan te bevelen. Een typisch
toepassingsvoorbeeld hiervoor is bijv. de zwembadwateropwarming.
Voor selectie en deselectie van een WKK-module bieden we de passende regeling aan (→
leveringsprogramma WKK-toebehoren).
Buffermanagement

Met de buffervulpeilregeling wordt de WKK alleen dan uitgeschakeld als de buffer volledig
geladen is, en pas opnieuw geselecteerd als de buffer volledig ontladen is. Bij correcte
dimensionering van de buffer kan zo een zeer gelijkmatige, slijtagearme werking van de
WKK-module worden gegarandeerd.
Voor de basisbelasting van de buffer volstaat 1 temperatuursensor PT 100.
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► Er moet op worden gelet dat de buffer uitsluitend door de WKK geladen wordt.
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Dimensionering van de
warmteb uffer

Zijn er geen andere criteria voor de dimensionering, dan moet de buffer minstens een uur
modulelooptijd kunnen bufferen. Hierdoor moet de minimale grootte van de warmtebuffer
van een WKK-installatie zo worden berekend dat de oplaadduur van de buffer een uur bij
maximaal thermisch vermogen van de WKK/WKK's bedraagt:


VSp ,min 

Q BHKW  t
c  


VSp ,min

Q
 860
 BHKW
20



(in l bij Q BHKW in kW)

Berekeningsgrootten
VSp,min Minimale grootte van de warmtebuffer in l
Q WKK Thermisch vermogen van de WKK-installatie in kW (→ leveringsprogramma WKKtoebehoren)
t
Te bufferen modulelooptijd in u (t = 1 u)
c
Specifieke warmtecapaciteit van water (c = 1/860 kWh/(l*K)
Temperatuurspreiding van e WKK in K (
= 20K)
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De nominale wijdte van de aansluitingen op de verwarmingsinstallatiezijde van de
warmtebuffer moeten in gelijke nominale wijdte zoals de verwarmingsinstallatieretour
worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het drukverlies voor de verwarmingscircuitpompen
geminimaliseerd.
► De beladings- en ledigingsaansluiting in de buffer moeten stromingstechnisch aan de
stroomrichting aangepast zijn (→ p. 46 Afb. 20). Met het volume van de warmtebuffer
moet bij de dimensionering van de drukhouder rekening worden gehouden. Een verdeling
van het buffervolume op twee buffers is mogelijk (serieschakeling).
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4.7.7 WKK-koeler
Hydraulische integratie

Er moet verzekerd zijn dat bij de netvervangendbedrijf de door de WKK geproduceerde
warmte volledig wordt afgevoerd. In de verzamelleiding van de verwarmingswaterretour
voor de modules moet daarom een koelinstallatie worden geïnstalleerd, die op het
volledige warmtevermogen van alle modules gedimensioneerd is.
Aangezien de WKK-koeler in de gemeenschappelijke verwarmingsretour op de modules
wordt geïnstalleerd, wordt hij door verwarmingswater doorstroomd. Op de WKK-koeler is
daarom aan verwarmingswaterzijde een hydraulische schakeling te voorzien, die een
demontage van de koeler toestaat zonder dat de installatie moet worden stilgelegd.
De WKK-koelers zijn met een temperatuurregelaar uit te rusten, zodat de minimale WKKverwarmingswaterretourtemperatuur niet onderschreden wordt. Anders kan het komen tot
niet-toegestane koelingen en schade in de motor

Rationeel energiegebruik

► Het gebruik van koelinrichtingen is in strijd met het rationeel energiegebruik. Daarom
moet worden gecontroleerd of door het inplannen van koelers overheidssubsidies
bedreigd zijn.

Water-water-WKK-koelers
voor netvervangende
werking.

Investeringsgewijs is de water-water-koeling de voordeligste variante. Hier tegenover
staan echter hogere bedrijfskosten in vorm van koelwater (meestal tapwater). In de meest
eenvoudige vorm opent een thermostaatklep bij het overschrijden van de toegestane
verwarmingsretourtemperatuur de koelwatertoevoer. Er moet op de maximaal toegestane
inlaattemperatuur in het kanaal worden gelet.
Als alternatief kan ook oppervlakte- of proceswater worden gebruikt, voor zover bepaalde
kwaliteitseisen aan het water kunnen worden vervuld.
De optionele melding 'netvervangende werking' staat potentiaalvrij op de klemmen in het
module-besturingsveld ter beschikking. Dit contact kan worden gebruikt om een door de
installateur te voorziene netvervangende regeling te activeren.
WKK-aanvoer
RB
WKK-retour

24 VDC
X5 / 19, 20

FRN
AV

AV

M

Netvervanging AAN
X1 / 38,39

SR
KV

FRN

SV
PR
MAG
EV

70°C AAN
65°C UIT

AV

AV

EV
WT
FR

MV

MV

24 VDC

EK
GV
WKK-module

AV
EV
EK
FR
FRN
FWZ
GV
KV

Afsluitklep
Elastische verbinding (ringasslangleiding)
Inlaat koudwater
Retourtemperatuursensor
Temperatuursensor WKK-koeler
Sensor warmtehoeveelheidsteller
Geursluiting
Kapventiel

Elektrische integratie
magneetklep 24 VDC

MAG
PR
MV
SF
SR
SV
WT

Membraanexpansievat
Pomp voor retourtemperatuurverhoging
Magneetklep 24 VDC
Vuilvanger
Actor voor retourtemperatuurverhoging
Veiligheidsklep
Warmtewisselaar

Voorbeeld van een WKK-installatie voor netvervangende werking met water-water-koeling
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Afb. 21

Water-water
WKK-koeler
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Plaatsmontages
Regeling van de
platenwarmtewisselaar in de
netvervangende werking

Optioneel kan een aansturing voor de WKK-koeler in het module-besturingsveld worden
geintegreerd. Deze schakelt afhankelijk van de retourtemperatuur (thermostaat FRN) een
door de installateur te voorziene regelklep of een pomp zodat de retourtemperatuur steeds
binnen het toegestane bereik ligt.
De platenwarmtewisselaar moet voor het thermisch vermogen van de WKK worden
gedimensioneerd.

Water-lucht-WKK-koeler
voor continue werking

Voor de continue werking moet een water-lucht-WKK-koeler (tafelkoeler met meerdere
ventilatoren) met een temperatuurregeling voor de bestemde overtollige warmteafvoer
worden ingepland. De tafelkoeler moet hydraulisch van het verwarmingsnetwerk met een
platenwarmteoverdrager worden gescheiden en met een water-glycol-mengsel worden
gevuld. Meer informatie op aanvraag.
Water-luchtWWK-koeler
(Tafelkoeler)

Temperatuurgegevens als niet-binnende voorbeeldwaarden.
Voor continu gebruik
. wordt in plaats van de besturing een
regeling met mengklep (verwarmingszijde) aanbevolen
70°C

50°C
R

WKK-aanvoer
FRK
WKK-retour
FRB

Ventilator AAN
Pomp AAN
M

SR
70°C

90°C

60°C

80°C

MAG

SV
PK

FR

Water-waterwarmtewisselaar

Water-glycol-mengsel

MAG
EK
FR
FRB
PK
SR
SV
FRK

Vase d'expansion à membrane
Koudwaterinlaat
Retour-temperatuursensor
Blokkrachtcentrale temperatuursensor
Ketelcircuitpomp
Retourmengklep
Veiligheidsklep
Koeler-temperatuursensor

WWK-module
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Afb. 22 Voorbeeld van een WKK-koeler-variant met water-water warmtewisselaar en tafelkoeler in
open lucht
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5
5.1

Voorschriften en bedrijfsvoorwaarden
Voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen
Voor de opstelling en levering van
de WKK-installatie en alle
prestaties in verb and daarmee
gelden:

-

Technische voorschriften die de actuele stand van de techniek documenteren:
EN, DIN, VDE, VDI

-

Technische documentatie, die bij de WKK-module gevoegd zijn

Voorschrift

Omschrijving

2009/142/EG (7e GPSGV)

EG-richtlijn gastoestellen

97/23/EG (14e GPSGV)

EG-richtlijnen druktoestellen

2006/42/EG (9e GPSGV)

EG-richtlijn machines

2006/95/EG (1e GPSGV)

EG-richtlijn laagspanning

2004/108/EG (EMVG)

EG-richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)
Deel 1: Algemene vereisten
DIN EN ISO 12100
Veiligheid van machines – Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen
DIN EN ISO 14121-1
DIN EN 13857
DIN 1340

Veiligheid van machines – Risicobeoordeling deel 1: ontwerpbeginselen
Veiligheid van machines – Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van
gevaarlijke zones
Gasvormige brandstoffen en andere gassen – soorten, bestanddelen, gebruik

DIN 4109

Verbrandingsmotoren – zuigermotoren: begrippen, symbolen, eenheden
Zuigermotoren met inwendige verbranding – vereisten deel 1: Gegevens over
vermogen, branstof- en smeerolieverbruik en testprocedures
Geluidsisolatie in hoogbouw – vereisten en bewijzen

DIN EN 13384

Rookgasinstallaties – thermische en dynamische berekeningsmethoden.

DIN 1940
ISO 3046-1

Verwarmingssystemen in gebouwen – planning van
warmwaterverwarmingsinstallaties.
DIN 4753
Waterverwarmers en waterverwarmingsinstallaties voor tap- en industrieel water
Stroomopwekkingsaggregaten met zuigermotoren met inwendige verbranding –
warmte-krachtkoppelings met zuigermotoren met inwendige verbranding
DIN 6280
Deel 14: Grondbeginselen, eisen, componenten, uitvoering en onderhoud
Deel 15: Controles
Generatoreenheden met zuigermotoren met inwendige verbranding
DIN ISO 8528-1
Deel 1 – Toepassing, capaciteit en prestatie
VOB Toekennings- en contractverordening voor bouwprestaties – deel C: Algemene
DIN 18380
technische contractvoorwaarden voor bouwprestaties (ATV); verwarmingsinstallaties
en centrale waterverwarmingsinstallaties
Gasvormige brandstoffen en andere gassen – berekening van verbrandingswaarde,
DIN 51857
verwarmingswaarde, dichtheid, relatieve dichtheid en Wobbindex van gassen en gasmengsels
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) Bedrijfsvoering van elektrische installaties
DIN EN 12828

DIN EN 50110-2 (VDE 0105-2) Bedrijfsvoering van elektrische installaties (nationale bijlagen)
VDE 0105-100

Gebruik van elektrische installaties deel 100: Algemene principes

DIN EN 50178 (VDE 0160)

Elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties

Inrichten van krachtstroominstallaties met nom. spanningen tot 1000 V.
Elektrische uitrusting van stookinstallaties - Deel 1: Bepalingen voor de
DIN EN 50156-1 (VDE 0116-1)
toepassingsplanning en opstelling
DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1) Draaiende elektrische machines - Deel 1: Dimensionering en bedrijfsgedrag
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ASUE

Warmte-krachtkoppeling en metaangetal

ASUE

Vergunningsprocedure voor WKK-installaties

UVV BGV A 3 (VBG4)

Ongevalspreventievoorschrift voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen

ATV-DVWK

Werkblad ATV-DVWK-A 251 condens uit HR-ketels
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VDE 0100

Voorschriften en bedrijfsvoorwaarden

DVGW

4.BImSchVEerste verordening tot uitvoering van de wet op de bescherming tegen
emissies (Duitsland)
(verordening m.b.t. installaties die een vergunning vereisen, 4. BlmSchV)
Werkblad G 260 – gaskwaliteit

DVGW

Werkblad G 600 – Technische regels voor gasinstallaties (TRGI 1986/1996)

Brandpreventieverordening

Verordening van de Duitse deelstaten inzake stookinstallaties.
Vordening over energiebesparende warmte-isolatie en over energiebesparende
installatietechniek bij gebouwen (energiebesparingsverordening - EnEV)

BlmSchV

EnEV
TA Lärm

Technische handleiding lawaai

TA Luft

Technische handleiding voor het zuiver houden van de lucht
Richtlijnen voor het parallelle bedrijf van energieopw ekkingsinstallaties met het
laagspanningsnet van de elektriciteitsmaatschappij
Generatorinstallaties op laagspanningsnetwerk
Blad 1 – Vermijden van schade in warmwaterverwarmingsinstallaties - Steenvorming in
drinkwateropwarmings- en warmwaterverwarmingsinstallaties
Rendement van gebouwtechnische installaties
blad 1: Grondbeginselen en kostenberekening
blad 20: Aan te wenden energie bij de gebruiksoverdracht bij warmwaterverwarmingen
Grondbeginselen over planning, uitvoering en keuring van warmte-krachtkoppeling met
verbrandingskrachmachines

VDEW
VDE-AR-N-4105
VDI 2035
VDI 2067
VDI 3985
VDI 6025

Bedrijfseconomische berekening voor investeringsgoederen en installaties
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Tab. 13 Belangrijke voorschriften, richtlijnen, normen en verordeningen voor de planning, opstelling en werking van een WKK-installatie

Planningshandleiding aardgas-WKK VITOBLOC 200

53
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5.2

Bedrijfsvoorwaarden

Voorb ereiding van de
ingeb ruikname

Voor de verzending wordt met de volledige modules een werktestloop onder belasting
uitgevoerd en in een testloopprotocol vastgehouden.
De testprotocollen dienen als bewijs voor de geleverde diensten.
Tot de oplevering van de installatie behoren de inbedrijfstelling en de afstelling van de
installatie, alsook de instructie van het bedieningspersoneel van de installatiegebruiker. De
noodzakelijke bedrijfs - en hulpstoffen (bijv. smeerolie, brandstof, koelwater, enz.) moeten
door de installatiegebruiker conform bedrijfsmiddelvoorschrift van de WKK-fabrikant
beschikbaar worden gesteld.
► Met begin van het economisch gebruik geldt de installatie conform de huur verordening
voor bouwdiensten (VOB) als aangenomen.

Eisen op de WKK-werking

De WKK-modules zijn voor een continue werking met een jaarlijkse looptijd van ca. 8.000
uren geconcipieerd.
Storingen of volgschade vanwege niet toegestane bedrijfsomstandigheden worden noch
door de garantie noch door een servicecontract gedekt. Bij naleving van de onderstaande
punten is een jarenlange en storingsarme werking van de WKK-installatie verzekerd:


Correcte gasaansluitdruk en voorgeschreven gaskwaliteit verzekeren (20 mbar tot 50
mbar, methaancijfer >80).



Toereikende toevoer van verse lucht verzekeren; warme afvoerlucht; stof- en
halogeenvrije koel- en verbrandingslucht verzekeren; luchtafvoer- en rookgasleidingen
correct dimensioneren en installeren (→ p. 31ev.).



Smeerolie en koelwater alleen na vrijgavelijst van de WKK-fabrikant vullen;
olieverversingsinterval nakomen.



Takteinden Aan-Uit-werking vermelden! De verhouding tussen het aantal bedrijfsuren
en het aantal starts moet groter zijn dan 2, d.w.z. per start minimaal twee uur bedrijf.
Hoe groter de verhouding bedrijfsuren: Starts, hoe beter; evt. warmtebuffer voorzien.



Storingsuitschakelingen door te hoge of te diepe retourtemperaturen verhinderen; evt.
retourtemperatuurverhoging voorzien.



Storingsuitschakelingen door overbelasting vermijden; elektrische belastingen in het
netvervangend bedrijf correct dimensioneren.



De uitschakeling onder volledige belasting voorkomen, aangezien de onderdelen aan
zeer hoge mechanische belastingen worden blootgesteld.



Tijdens langere bedrijfspauzes module conserveren, batterijen afklemmen.



Regelmatig onderhoud en verzorging door gekwalificeerd personeel. Wij adviseren het
afsluiten van een onderhoudscontract.
Druppellekkage verhelpen, afgewerkte olie correct afvoeren, regelmatige controle van
de werking van de rookgascondensleidingen.



Voor het condensaatwater moet voor een vrije afvoer met minstens 3% helling via sifon
(U-buis) met een hoogte van ca. 250 mm gezorgd worden om te verhinderen dat er
rookgas uit de condensaatwaterafvoer komt.



De warmte-krachtkoppeling wekt krachtstroom met 400 V op. Om veiligheidsredenen
beschikt de warmte-krachtkoppeling over gevoelige elektrische netbeveiligingen, die
overeenkomstig de voorschriften op asynchrone netbelastingen in het net van de klant
reageren. Veiligheidsuitschakelingen vormen geen storing van de warmtekrachtkoppeling.



Een verkeerde dimensionering van de elektrische lasten in eilandbedrijf kan tot
uitschakelingen door storingen vanwege overbelasting leiden (inductieve of capacitieve
startstromen bedragen tot het 20-voudige van de nominale stroom en leiden tot een
overbelasting van de WKK!).

5784 628-8 B/fl
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Instandhouding: Inspectie,
onderhoud en reparatie

WKK-installaties veroorzaken zogenoemde "bedrijfsgebonden" extra kosten door inspectie,
onderhoud en reparatie.
► Deze begrippen zijn in de uniforme normen en richtlijnen DIN 6280, DIN 31051, VDI
3985 en VDMA-eenheidsblad 24186-0 bepaald (→ Afb. 23 )

Instandhouding
Verdeling volgens DIN 31051

Inspecteren

Onderhouden

Instandhouden

Vaststelling en
beoordeling van de
werkelijke toestand

Bewaren van
gewenste toestand

Herstellen van
gewenste toestand

Meten
Controleren
Beoordelen

Controleren, nastellen
Vervangen, vervolledigen
Smeren, conserveren
Reinigen

Verbeteren
Vervangen

Vervanging
van slijtdelen 1

Vervanging van
reserveonderdelen 2

Afb. 23

1) Slijtdelen
(volgens DIN 31051)
zijn onderdelen, die op plaatsen
waar bedrijfsafhankelijke slijtage
optreedt, worden gebruikt en die
door het concept voor de
vervanging voorzien zijn.
2) Reserveonderdelen
(conform DIN 24420-1)
zijn onderdelen, groepen of
volledige producten, die ervoor
bestemd zijn om beschadigde,
vernielde of ontbrekende
onderdelen, groepen of
producten te vervangen.

Verdeling van de instandhouding volgens DIN 31051

De WKK wordt tijdens het reglementaire gebruik blootgesteld aan diverse invloeden zoals
slijtage, veroudering, corrosie en thermische en mechanische belastingen. Dit wordt
overeenkomstig DIN 31051 als slijtage aangeduid. Door de constructie beschikken de
onderdelen van de WKK-installatie over een slijtagereserve die het veilige bedrijf van de
warmte-krachtkoppeling overeenkomstig de bedrijfsvoorwaarden tot een beperking van de
functionaliteit waarborgt. Hierna dienen onderdelen, onderverdeeld in slijtage on derdelen
en reserveonderdelen vervangen te worden. Gebruiksafhankelijke slijtage geeft geen
gebrek op de WKK-module weer. Er moet een goede toegankelijkheid van alle te
verwachten installatiedelen verzekerd zijn. Onderhoudswerken moet met verzekering van
de belangen van de exploitant kunnen worden uitgevoerd en door geautoriseerde personen
plaatsvinden.
De reglementaire inspectie, onderhoud en reparatie van de WKK door geautoriseerd
personeel is voor het perfect werken van de WKK en voor de garantie van het grootste
belang. Er mogen alleen originele reserveonderdelen en de vrijgegeven bedrijfsstoffen
(smeerolie) worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verzekeren en
naleven van de voorschriften inzake bedrijfsstoffen van de WKK-fabrikant.
WKK-servicecontract

Voor de WKK-module moet een onderhoudsschema worden uitgewerkt. Hier wordt elk
afzonderlijk onderhouds- en reparatieniveau inclusief de smeeroliebijstelling en verwijdering met het afval met prijs voorzien. De reiskosten moeten apart worden
bijgerekend.
Aan het WKK-servicecontract wordt conform VDI 4680 een lijst toegevoegd, die de
vermogensomvang van de reserve- en slijtageonderdelen in het kader van de afzonderlijke
onderhouds- en reparatieniveaus aantoont. Verder worden de uit te voeren inspectie-,
onderhouds- en instandhoudingswerken afzonderlijk vermeld.
De afrekening van de servicediensten vindt plaats na geleverde dienst.

Stilzetten van de WKK

Wordt de WKK-module gedurende een langere periode stilgezet, moet erop worden gelet
dat de starterbatterijen niet diep ontladen worden.
► Diepontlading van de batterijen leidt tot vernieling ervan.
Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:
Toevoer van de batterijlader uit het stroom netwerk, d.w.z. de WKK-module mag niet
van het netwerk worden gescheiden.

-

Afklemmen van de batterijen
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5.3

Bedrijfsstoffen

Gas-lucht-systeem

Het gas wordt aan de gas -lucht-mengklep via een veiligheids -gasregeltraject toegevoegd.
Het gasregeltraject is voor aardgas overeenkomstig de voorschriften gedimensioneerd en voor
volgende gasaansluitdrukken (gas-stroomdruk aan het begin van de gasregeltraject) voorzien:
Minimale gasaansluitdruk:
Maximale gasaansluitdruk:

20 mbar
50 mbar

De module moet met een constante gasdruk en een constante gastemperatuur worden bedreven.
Het veiligheidsgasregeltraject is op de module trillingsontkoppeld ingebouwd.
Ten laatste voor ingebruikname moet door het ondervragen van het verantwoordelijk
gasvoorzieningsbedrijf worden verzekerd dat het in het betreffende gegevensblad minimale
methaancijfer nooit onderschreden wordt (bijv. door tijdelijk mengen van propaan-lucht-mengsels
enz.). De geldige aansluitvoorwaarden van het verantwoordelijke energievoorzieningsbedrijf
moeten in acht worden genomen.
Motor-smeerolietoevoer

► Naargelang onderhoudscontract wordt de vulling met verse olie en verwijdering va n oude olie
door de onderhoudsfirma uitgevoerd.
De extra tank verse olie is gedimensioneerd voor een onderbreekvrije werking tussen twee
onderhoudsintervallen.
De oude olie kan met vrij niveauverschil uit de module afgelaten worden. De oude olie wordt in e en
recipiënt voor afgewerkte olie opgevangen en afgevoerd.
Het vullen met verse olie wordt normaal met blikken kannen (20 liter) via erboven liggende
vulaansluitingen uitgevoerd.
► Voor het bereiken van de onderhoudsintervallen mag alleen de door de WKK-fabrikant
vrijgegeven smeerolie worden gebruikt!

Verwarmingswaterkwalit
eit

Doorslaggevend voor de kwaliteit van het verwarmingswater zijn de aanwijzingen van de
fabrikant alsook de VDI-richtlijn 2035 "Richtlijnen voor het vermijden van schade door corrosie
en steenvorming in warmwaterverwarmingsinstallatie" in de telkens actueel geldende versie.
Het chloridegehalte mag niet meer dan 30 mg/l bedragen. Naast deze vereiste moet de kwaliteit
van het verwarmingswater aan de eisen van VDI 2035 voldoen.
VDI 2035 stelt eisen aan de kwaliteit van het verwarmingswater afhankelijk van het totale
verwarmingsvermogen en de specifieke installatie-inhoud.
► Bij meerdere warmtegeneratoren wordt het specifieke installatievolume met het kleinste
individuele verwarmingsvermogen bepaald. Meer hierover vindt u in VDI 2035.
Totaal
stookvermoge Totale hardheid
in °dH
n
bij <20 l/kW
kleinste
ketelverwarmingsoppervl
in KW
ak
geen vraag of
<50 kW
<16,8°dH
>50 kW <200
11,2°dH
kW
>200 kw <600
8,4°dH
kW
>600 kW
0,11°dH

Totale hardheid
in °dH

Totale hardheid
in °dH

bij >20 l/kW <50 l/kW
kleinste
ketelverwarmingsoppervl
ak

bij >50 l/kW
kleinste
ketelverwarmingsoppervl
ak

11,2°dH

0,11°dH

8,4°dH

0,11°dH

0,11°dH

0,11°dH

0,11°dH

0,11°dH

Tab. 14 Kwaliteitskenwaarden van het vul- en bijvulwater voor verwarmingsinstallaties met Vitobloc 200
warmte-krachtkoppelings

Koelwaterkwaliteit

56

De door de installateur te plaatsen slibafscheider moet halfjaarlijks gereinigd worden.

Voor de eerste vulling en navulling van het motorkoelwatersysteem ("intern koelcircuit') moet
normaal tapwater worden gebruikt. Om dit water de vereiste corrosie-, caviteits- en
invriesbescherming te verlenen, is een bewerking met antivriesmiddelen voorgeschreven.
Eventuele koelmiddelverliezen moeten door een mengeling van water en antivriesmiddel worden
afgesteld. De concentratie moet regelmatig worden gecontroleerd en regelmatig wegens
veroudering van het antivriesmiddel worden vervangen.
► Let hiervoor op de huidige voorschriften inzake bedrijfsstoffen.
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►

Voorschriften en bedrijfsvoorwaarden
Na te leven
b randstofwaarden voor
aardgas

Kenmerk

Brandstofwaarde

Minimale stookwaarde (HI)

1)

5 kWh/Nm 3

Minimaal methaancijfer 2)

> 80

Minimale gasaansluitdruk 3) (stroomdruk)

20 mbar

Maximale gasaansluitdruk 3) (stroomdruk)
Max. gasdrukschommelingen
(regelschommelingen kort)
Maximale snelheid van veranderen van de gasdruk
Temperatuur van het gasmengsel na gas / luchtmengklep
TG
Maximale relatieve vochtigheid

50 mbar

Chloorgehalte Cl
Fluorgehalte F

± 3 mbar
3 mbar/min
10°C < TG < 30 °C
< 60 %
< 100 mg / Nm 3CH4
< 50 mg / Nm 3CH4

Totaal - chloor – fluor Σ(CI,F)

< 100 mg / Nm 3CH4

Stofgehalte < 5 m

< 10 mg / 10 kWh

Oliedamp

< 400 mg / Nm 3CH4

Siliciumgehalte Si 4)
Zwavelgehalte S
Zwavelwaterstof H 2S
Ammoniakgehalte NH 3

< 5 mg / 10 kWh
< 700 mg / 10 kWh
< 200 ppm
< 50 ppm

Tab. 15 Brandstofwaarden voor aardgas tijdens werking van een WKK-module
1)

Overeenkomstig DIN EN 437 wordt in plaats van Hu de Europese afkorting
Hi gebruikt.
De werking met een laag methaangetal is evt. na controle door de WKKfabrikant mogelijk.
3)
Gasaansluitdruk is conform DVGW-TRGI 1986/96 de gasstroomdruk aan het
begin van het gasregeltraject van de module
4)
Silicium kan in de motorenolie door het toevoegen van extra stoffen
(ontschuimer) aanwezig zijn. Silicium kan echter ook in vorm van stof op
basis van een onvoldoende luchtfiltering in de motorolie worden gebracht.
Daarom moet de siliciumconcentratie in het gas steeds samen met de olieanalyses worden beoordeeld. Hoge siliciumconcentraties in de motorolie
kunnen, afhankelijk van het optreden in organische of anorganische vorm, tot
verhoogde slijtage aan componenten leiden. Bij verhoogd siliciumgehalte in
de motorolie moeten ook de gehalten van de slijtage-elementen ijzer, chroom
en aluminium mede worden beoordeeld.
2)

Algemeen wordt aanbevolen om een halfjaarlijkse gasanalyse uit te voeren.
Bij wijzigende gassamenstellingen zijn regelmatige gas- en motorolieanalyses voor de
veilige werking vereist.
Bij het overschrijden van de grenswaarden moet de motor worden gestopt en overleg met
de WKK-fabrikant worden gepleegd. Wordt de motor verder met niet-toegestane
grenswaarden bedreven, vervalt de garantie voor de motor.
De WKK-fabrikant biedt geen garantie voor gebreken en/of beschadigingen (corrosie,
verontreiniging, slijtage, enz.) die door gassen en stoffen zijn ontstaan die bij het sluiten
van de overeenkomst niet bekend en overeengekomen waren.
► Voor de werking met katalysatoren mogen aardgas en verbrandin gslucht geen fosfor of
arseen, alsook geen zware metalen of halogenen bevatten.
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Het aardgas moet technisch vrij van nevel, stof en vloeistof zijn, alsook constant
methaangetal (niet te verwisselen met het methaangehalte) en stookwaarde vertonen. Er
mogen geen corrosieve bestanddelen zijn. Het methaangetal is een maat voor de
klophelling van het betreffende gastype. Een te laag methaangehalte veroorzaakt een
kloppende verbranding en motorschade.
► We wijzen erop dat vooral bij vloeibare gasmening (propaan/lucht en butaan/lucht) een
duidelijke daling van het methaangetal optreedt. Eventueel moet voor elke WKK-module
een aardgas-klopcontroleinstelling (toebehoren) worden voorzien.
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