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SAJ.vIENVATTING. 

Dit rapport bevat de resultaten van een theoretische studie naar 

een analytisch rekenmodel voor de berekening van de energiebespa
ring ten gevolge van ternperatuuronderbrekingsperioden in gebouwen, 
toegespitst op nacht- en weekendonderbrekingen. 

De schatting van de energiebesparing is gebaseerd op een eerste
orde effekt, hoewel dit een grove benadering is; mede gelet op de 
analytische oplossing van een temperatuursprong aan het oppervlak 
van een half oneindig dik materiaal, kan hierrn-ee toch een goed 
inzicht in het thermisch gedrag van . een gebouw bij onderbrekings
perioden verkregen worden. 

Bij de verdere uitwerking naar de berekening van de procentuele 
energie-besparing op stookseizoenbasis is gebruik gemaakt van de 
aanname~ dat de frequentieverdeling van de daggemiddelde buiten
luchttemperatuur over een stookseizoen een 11 goede" benadering is 
voor de frequentieverdeling van de procesgemidàelde buJ tenlucht
ternperatuur over het stookseizoen. 

Het rapport eindigt met een vergelijking van het model me t reeds 
bestaande berekeningsmodellen en het maken van aanbevelingen voor 
verder onderzo ek. 
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I. INLEIDING. 

Het middel van nacht- en weekendverlaging wordt, bij het streven 
naar energiebesparing in de gebouwde omgeving, niet onbenut ge

laten. 

I.PROBLEEMSTELLING. Met behulp van de graadurenmethode kan een 
schatting van. de energiebesparing door een nacht- en weekendver-

!J Z. BL~.q 
laging gemaakt worden, maar deze schatting is erg onbetrouwbaar. ~ 

De oorzaak hiervan is dat de graadurenmethode een stationaire be
rekening is, waarin de vertragingseffekten van het afkoel- en op

warmgedrag van de konstruktie niet zijn meegenomen. 

Het doel van deze studie is: Een korrektie voor deze instatio
naire effekten op de stationaire berekening van een energieverla
gingsblok te vinden, door middel van een procentuele energie
besparingsberekening op stookseizoenbasis. 
Andere interessante zaken, zoals de afkoel- en opwarmtijd van 
het gebouw, de gemiddelde nachttemperatuur, de maximale afkoeling 

en de maximale energiebesparing per nacht allen .al~ afhanke
lijke van de binnen- en buitenluchttemperatuur en de maximale 

ketelcapaciteit, worden slechts zijdelings in het navolgende be
toog aangestipt. 

2.PROCESBESCHRIJVING. Gedurende de tijd dat het gebouw niet in 
gebruik is wordt een binnenluchttemperatuurverlaging nagestreefd. 

Dit kan op een 2-tal manieren gerealiseerd worden: 
a.Stooklijnverlaging, dit treedt op indien alleen met een buiten-

termostaat geregeld wordt. 
b.Stookonderbreking. 
Hier wordt alleen het 2-de principe behandeld. 

In het temperatuuronderbrekingsproces· van het systeem gebouw 
kunnen, indien de verwarmingsinstallatie regel techni.sch op een 

minimale binnenluchttemperatuur wordt ingesteld, maximaal 3 peri
oden onderkend worden. 

a.De afkoelperiode. Gedurende de afkoel tijd wordt de warmtetoe
voer naar het gebouw gestopt. De installatie staat uit en het 
gebouw koelt, indien geen interne warmteproduktie en zoninstra
ling plaats vindt, af naar de buitenluchttemperatuur. 
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b.De handhav.ingsperiode van de ingestelde minimale binnenlucht
temperatuur. Gedurende de handhav:ingstijd vindt er, afhankelijk 
van de regeltechniek en installatie, afwisselend warmtetoevoer 
naar het gebouw plaats. De installatie draait op deellast en het 

gebouw houdt de ingestelde minimale binnenluchttemperatuur. 
c.De opwarmperiode. Gedurende de opwarmtijd vindt er een maximale 

warmtetoevoer naar het gebouw plaats. De installatie draait op vol

last en het gebouw warmt op tot een vooraf ingesteld behaaglijk
heidsniveau van de binnenluchttemperatuur bereikt wordt. 

Door een te langzame afkoeling en opwarming wordt in een groot aan
tal gevallen een 3-periodenproces niet gehaald er resteert 'slechts' 
een 2-periodenproces met: 

a.Een afkoelperiode. 
b.Een opwarmperiode. 

Het geschetste energiebesparingseffekt kan niet altijd toegepast 
worden c.q. treedt niet altijd op. De oorzaak hier~an zijn de 2 

randvoorwaarden: 
a.Bij buitenluchttemperaturen lager dan de ontwerpbuitanlucht

temperatuur van de installatie is een opwarming tot de ontwerp
binnenluchttemperatuur -dit is het behaaglijkheidspunt- niet te 
realiseren. Een temperatuurverlaging is niet mogelijk. , 

b.Bij buitenluchttemperaturen hoger dan de gewenste binnenlucht
temperatuur treedt een temperatuurverlaging niet op. Indien dit 
behaaglijkheidsniveau nagestreefd wordt moet zelfs gekoeld wor
den, dit blijft hier buiten de beschouwing. 

De procestijd is de sommatie van de afkoeltijd, de handhavingstijd 
en de opwarmtijd. Afhankelijk van het soort regeling is deze tijds
duur: 

a.Constant, dat wil zeggen het proces heeft een vast begin- en eind
punt. 

b.Variabel, dat wil zeggen het proces heeft een vast begin- maar 
een variabel eindpunt. Dit omdat het beginpunt van de opwarming 
als vast tijdstip is genomen. 

Grof gezegd vindt men de variabele procestijd in de handgeregelde 
woningbouw en de constante procestijd in de optimaal-geregelde 
utiliteitsbouw. 
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Een praktisch -en rekenkundig- nadeel van de variabele procestijd 
is dat de binnenluchttemperatuur niet altijd op het vooraf gewenste 
tijdstip het gewenste behaaglijkheidsniveau heeft. Het gebouw is 
in een groot aantal gevallen te vroeg -dit is verspilling- of te 

laat -dit is niet bedrijfsgereed- op temperatuur. In een vergelij
kende energieberekening moet zodoende een constante procestijd ge
hanteerd worden. 

Uit fysische en behaaglijkheidsoverwegingen zou nog een onderscheid 
in de binnenluchttemperatuur op het begin- en eindtijdstip van het 

onderbrekingsproces overwogen kunnen worden. Ook hier is vanaf gezien. 

De berekeningsuitgangspunten vormen samengevat: 
A. Een eenvoudige wiskundige modelopzet voor de beschrijving van het 

afkoel- en opwarmgedrag van het systeem gebouw. 

B. De regeltechniek moet beantwoorden aan: 

a. Een 2- en 3-periodenproces. 
b. Een constante procestijd. 
c. De binnenluchttemperatuur op het begin- en eindtijdstip van het 

proces zijn gelijk. 
C. Het is een energiebesparingsberekening op stookseizoenbasis. 

D. De buitenluchttemperatuur wordt, gedurende de procestijd, als zijn
de constant verondersteld. 

I . De oorzaak van de onbetrouwbaarheid is; het niet be~end ziJn van 
de gemiddelde binnenluchttemperatuur over de nachtperiode, die 
in de graadurenberekening ingebracht moet worden. 
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2. LITERATUURONDERZOEK. 

Voor de berekening van de energiewinst tengevolge van een tempera

tuuronderbrekingsproces zijn in de literatuur reeds een aantal 

analytische modellen voorhanden. 

De bespreking hiervan vindt plaats aan de hand van de gekozen uit

gangspunten, waarbij de naamgeving, de indeling en de volgorde 

gebaseerd zijn op uitgangspunt A. 

I. Het lineaire model Luckens (5) en het verbeterde lineaire model 

Flint (6). 
A. Deze modellen worden gekenmerkt doordat het afkoel- en opwarm

gedrag beschreven wordt door de lineaire relatie: 

t 
Tt = T0 + a ~ 

waarin: 

t tijd 

Tt binnenluchttemperatuur op het tijdstip t = t 

T0 binnenluchttemperatuur op het tijdstip t = 0 

~ relaxatietijd van het gebouw 

I) 

a coefficient afhankelijk van de lineariseringsprocedure 

De moeilijkheid bij deze modellen is de -enigzins willekeurige

keuze van de coefficient a. Hierin ligt dan ook het verschil tus

sen de 2 modellen, volgens: 

Luckens -afkoeling a = Te - To To = Ti 
-opwarming a =e:. Tea + Te To To = T-1 

Flint -afkoeling a is hetzelfde als bij Luckens 

-opwarming a = .6 Tea To = Te 

waarin: 

T proc e sgemiddelde ouitenluchtte~peratuur 
e !J è, eLa . 13 • 

6 Tca= nominale capaciteitstemperatuur.verschil v.d. installatiE 

In de beide modellen is geen zoninstraling of interne warmte

produktie verdisconteerd. 

B. De beide modellen behandelen alleen het 2-periodenproces met een 

constante procestijd, waarbij de binnenluchttemperatuur aan het 

begin- en eindtijdstip hetzelfde zijn. 
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C. Het eindpunt van de beide berekeningen vormt de bepaling van de 
maximale afkoeling bij de desbetreffende buitenluchttemperatuur. 

Opmerkingen. 
- Flint's lineariseringsprocedure heeft tot gevolg dat er altijd 

voldoende opgewarmd kan worden, dit is niet zo. 
De beide modellen zullen slechts in een beperkt aantal gevallen, 
met een voldoende nauwkeurigheid, bruikbaar zijn. 

- Het alleen behandelen van een 2-periodenproces is regeltechnisch 
gezien een te beperkte berekeningsopzet. 

- Het berekeningseindpunt is voor ons doel te beperkt ( C ). 

- De kritiek die Dhr Flint uit op Dhr Luckens, waarin de conclusies 
van de laatste in twijfel worden getrokken, is niet verantwoord. 
De wiskundige modelopzet en ~uitwerking voor de onderbouwing van 
de geuite kritiek ·is inkorrekt. 

II. De eerste-orde modellen Flint (6) en Gilli (IO). 

A. Het kenmerk v:an dez.e modellen is dat het afkoel- en opwarmgedrag 
beschreven wordt door de exponentiele relatie: 

T t = To + ( T c.o - To)( I - exp( - ~ ) ) 
waarin: 

Tet) : binnenluchttemperatuur op het tijdstip t = c.l.) 

2) 

Het eerste verschil tussen de twee modellen wordt gekenmerkt ten 
aanzien van de gekozen uitgangspunten v:oor TC/) , volgens: 

Flint -afkoeling Ter., = Te 
-opwarming T= = Te + b 6Tca 

Gilli -afkoeling 
-opwarming 

waarin: 
b : factor waarmee de overcapaciteit van de installatie 

wordt uitgedrukt 

~Ti : binnenluchttemperatuurverhoging ten gevolge van zon
instraling en interne warmteproductie 

Gilli's model is slechts onder voorbehoud korrekt en wel indien 
de opstookcapaciteit oneindig groot wordt genomen. 
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B. De beide modellen behandelen slechts het 2-periodenproces, waarbij 
de binnenluchttemperatuur aan het begin en eind hetzelfde zijn. Bij 
Flint is de procestijd constant terwijl deze bij Gilli variabel is. 

C. Flint's berekeningseindpunt is weer de maximale afkoeling bij de 
desb~treffende buitenluchttemperatuur. De energiebesparing wordt 
lineair evenredig verondersteld aan de maximale afkoeling. 
Gilli's eindpunt vormt de berekening van de gemiddelde energie
besparing op stookseizoenbasis. 

Opmerkingen. 
- Bij Flint wordt een onnodig onderscheid gemaakt in twee eerste-orde 

modellen, die gekenmerkt worden door respektievelijk een gedefini

eerde opwarmtijd en een gedefinieerde opwarmfactor. De op deze wijze 
gekreëerde ov-ercapaciteiten kunnen samengevat worden in de factor b. 

- Flint's berekeningsopzet leidt tevens tot onnodige wiskundige moei
lijkheden. 

\ 

- Bij Gilli kan altijd een onderbrekingsproces toegepast worden; zoals 
reeds geconstateerd is, is dit niet zo bij extreme buitencondities . . 

- Het weer alleen behandelen van een 2-periodenproces met bij Gilli 
'2j ~- 8L?:: 13 

een variabele procestijd beantwoordtniet aan onze uitgangspunten. 

- Flint's koppeling .van de besparing lineair aan de maximale afkoe-
l . . . k d. . . t k k 3J r . SLè 13 ing is wis un ig gezien nie arre t. 

III. Het tweede-orde model Dubbeld (II). 

A. De beschrijving van het afkoel- en opwarmgedrag vindt in dit model 
plaats door de exponentiele relatie: 

Tt = T0 + (T~ - T0 )(I - c exp(- :L) - (I - c) exp(- :L)) 3) ~, -r~ 
waarin: 

--r,--c.: relaxatietijden van de snel- en langzaam afkoelende 
J "'-

c.q. opwarmende gebouwdelen. 
c : rekenfactor, zie (II). 

Hier geldt: 

- afkoeling Tw = Te 

- opwarming T0 = Te + ê.. Tea 

B. Het model behandelt zowel het 2- en 3-periodenproces maar met een 

variabele procestijd, waarbij de binnenluchttemperaturen aan het 
begin en eind verschillend zijn. 
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c. Het berekeningsresultaat is de procentuele energiebesparing bij 
de desbetreffende buitenluchttemperaturen, waarbij slechts een 
summiere verwijzing naar àe berekening voor de besparing op 
stookseizoenbasis, gekorrigeerd naar interne warmteproductie en 

zoninstraling, wordt gegeven. 

Opmerkingen. 
- Voor de overwinning van het temperatuurverschil tussen het begin 

en eind van het onderbrekingsproces worden geen energiecorrecties 

in de besparingsberekening doorgevoerd. 
- De wiskundige ui twerlcing van een tweede-orde model is, gelet op 

formule 3), nogal tijdrovend en moeilijk. 

I . Het nominale capaci tei tstemperatuurverschil van de. installatie, 
berekend volgens DIN 4701, is het verschil tussen de ontwerp
buitenlucht- en ontwerpbinnenluchttemperatuur.Dit ver s chil bedraagt 
doorgaans in Nederland 30 K. 

2. Het vormt re geltec hnisch gezien een te be perk te berekenin§. so pzet. 
3. Volgens ? lint geldt er: 

Be sparing = ~ * procestijd * maximal e afkoeling 
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?IGUUR 9 HET A?KCJEL - Ei:>J GPWARMGEDRAG VA~\f L I NEAIRE EN I -S TZ ORDE MODELLEN 

AFXOZLüîG 

LI :N"EAIR::S MODELLEN 

To~li chting . _ I nd ec~ ~ = L : Lucken s 

F : Fl in t 

= T. 
l 

= RCF 

Tt- a s Tt- as 

8.r, = aF aF 

T To = RC -1" e F 

--i:; -ç t - as 

T, - T Te + ATca T. 
RC1 RC _,, l e l = = R_(' RC _;< " " L = = 

--c- ---( 
J F --c 

EERSTE-ORDE r•,roDELLEN r;, = Te + ,à. 'T 'Ï' ~ CÁ) 

To e li cht i n g . Indices : G; Cil li 
-'- c,:, -c a - ~ G H' 

, . . ï,'lint /1// ~ . 

To = '.I = T. 0 -.,. l rr 
G l' -'-1 

/ , 
I , 

Tt- as 

G 

rn = .Leo 
G 

TJ 

'.[ = 
CD= '.[ 

.l.' e 
t - a s 1 t - a s 

1 k _J k >l 
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3. HET BEREKENINGSMODEL. 

De bespreking, in de navolgende hoofdst'Ukkén, van het berekenings
model zal plaats vinden aan de hand van de gekozen uitgangspunten. 

A. De modelopzet voor het afkoel- en opwarmgedrag van het systeem 
gebouw. 

Het uitgangspunt, voor de beschrijving van het afkoel- en opwarm
gedrag van de binnenlucht, vormt de dynamische energiebalans van 
het systeem gebouw begrenst door het controlevlak zoals is afge
beeld in de onderstaande figuur I. 

FIGUUR I DYNAMISCHE ENERGIEBALANS GEBOUW 

Toelichting: 

TC : Temperatuur
Controle. 

Opmerking. Îe 

Controlevlak 

Ît 

~ w Q. 
De zoninstraling Oopl 

L _____ I_ 

wordt bu_i ten de 
. 

beschouwing gela-
ten. 

Op grond van deze figuur is verondersteld: 

[ w J 
waarin: 

Qi Warmteto evoer 

Qt . Transmi ss i everlies . 
Qv . Ventilatieverlies . 
Qopw 

. Warmteops lag in de ·wanden . 
Qopl 

. Warmteopslag in de binnenlucht . 

I) 
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Aannamen. 
I. Het binnenluchtvolume en de wanden hebben op elk tijdstip teen 

- . - .. - -· - -

uniforme binnenluchttemperatuur Tt. 
2. Gedurende het gehele onderbrekingsproces heerst er buiten 

een constante buitenluchttemperatuur Te. 
3. Het transmissieverlies door en de war:nteopslag in de buiten

wanden zijn op elk tijdstip t lineair evenredig met het 
temperatuurverschil over de konstruktie. 

Op basis van deze aannamen kunnen de vergelijkingen opgesteld 
worden voor de warmtestroomcomponenten in het rechterlid van de 
dynamische energiebalans, formule I. 

a. Het transmissieverlies. 

[ w J 2) 

waarin: 
k : Gemiddelde warmtedoorgangscoefficient gebouw 

volgens NEN I068 (I) 
A0 : Omhullend oppervlak gebouw 

b. Het v.entilatieverlies. 

[ w 1 3) 

waarin: 
n Ventilatievoud [h-I] 
V Netto interne gebouwvolume 

Uit de sommatie van de formules 2 en 3 volgt: 

[ w -

I W/K J 
4) 

waarin: 

Qa : Totale warmteverlies gebouw 
U Warmteverlies bebouw per graadtemperatuurverschil 

binnen-buiten 
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c. De warmteopslag in de wanden. 

Aanname 3 is, in de onderstaande figuur 2, afgebeeld. 

FIGUUR . 2 TRAN~MIS!:,IE DOOR EN WARMTEOP::;LAG IN DE BUITENWANDEN 

Toelichting: ----------f---->,~ k---c------
Rxi f Rxi 

ne warmte over
gangs weerstand. 

opw 

Op grond van deze figuur is verondersteld: 

waarin: 

m n. 

Qopw = I: Le" m .. c. d (Tt - Te) 
.j==i t,.,1 l.J lJ l dt 

[ w J 
e .. = I - R . k 
lJ Xl 

e : Effectiviteitsfactor ( binnenwanden e = I) 
me : Warmtecapaciteit per graadtemperatuurverschil 
R Warmteweerstand vanaf de binnenlucht tot het 

X 
~idden van het materiaal 

k : Warmtedoorgangscoefficient buitenwand volgens 
NEN 1068 

indices 

m Aantal binnen- en buitenwanden 
n Aantal -verschillende- materialen per wand 
j ·wand j 

i Materiaal i 

5) 
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d. De warmteop s lag in de binnenlucht. 

[ w J 6) 

waarin: 
V : Netto interne gebouwvolume 

Uit de sommatie van de formules 5 en 6 volgt: 

r Q = me d(Tt - Te) 
Î op g dt 

'- meg = /, ~ e .. m. . c
1
. + I200 V - lJ lJ 

7) 
[J/K] 

waarin: 

Q
0

p Totale warmteopslag gebouw 
meg : Effectief benutbare warmtecapaciteit gebouw 

Op basis van de formules 4 en 7 wordt de formule I sterk vereenvou-

digd tot: 
d(Tt - Te) 

Qi = U (Tt - Te)+ mcg----
dt 

8) 

Het linkerlid van formule 8 wordt bepaald op basis van het stook-
gedrag. 

e. De afkoeling. 

Gelet op het feit dat hier een stookonderbreking wordt behandeld 
geldt gedurende de afkoeling: 

Qi = 0 

f. De opwarming. 

Tijdens de opwarming draait de installatie vollast. Gelet op de 
aanname 3 en DIN 470I, wat een installatiecapaciteitsberekening 
is op basis van een quasi-stationaire warmteverliesberekening, 
wordt voor de toegevoerde energiestroom tijdens de opwarming 
gesteld: 

9) 

[w] IO) 

waarin: 
Nominale capaciteitstemperatuurverschil van de 
installatie berekend volgens DI N 47 01. 
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Uit de formules 8, 9 en I0 volgt, dat het systeem gebouw, zowel 
.wat betreft de afkoeling en opwarming, in de quasi-stationaire 
toestand met behulp van een eerste-orde d~v. beschreven kan wor
den. Dit wordt voornamelijk bereikt door de benadering die in 
formule 7 verwerkt is. De oplossing hiervan is: 

Tt = Tel.)+ ( To - TC/) ) exp (- ~ ) 
met voor: 

[oc J 

waarin: 

- De afkoeling 

- De opwarming 

- De relaxatietijd 

Tçr.> = Te + .6. Tea 

To= Tmi~ 

De binnenluchtternperatuur op het tijdstip t =00 
,, ,, 

: De binR nluchttemperatuur na zeer lange tijd 
Procesgemiddelde buitenluchttemperatuur 

: De -behaaglijkheids- binnenluchttemperatuur van 
de niet p~ocestijd 

: De minimaal optredende procestemperatuur 

II) 
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B. De regeltechniek. 

De regeltechnische uitgangspunten: 

- Een constante procestijd, t
0
n. 

- Een 2- en 3-periodenproces. 
- Eenz~lfde proces begin- en eirtd-binnenluchttemperatuur,T1 J 
zijn, insamenvatting met de modelresultaten, in de onderstaande 

figuur 3 verduidelijkt. 

FIGUUR 3 DE REGELTECHNISCHE UITGAHG~FUNTEN VAN HET PROCE~ 

Tt-as 

T A C 
1 --..:---~---=----::-----:---:------------ --.0---:::;a,---

Îmin2 

Îmin3 

Handh vingsperiode 
Te 
--+---------+----+---------4----l-~ 

I AtA -Ato 
f-- .ó t A-- ~-- -- .6 t H 

t-as 
2-periodenproces 

3-periodenproces 

Procestijd ton ------- ---,IC-

Toelichting op de figuur: 

Ti 

T e 
Tmin2 

T . 3 min 

A tA 
.6 t H 

to 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

Binnenluchttemperatuur niet-procestijd. dit is 
de gewenste behaaglijkheidstemperatuur. 

Procesgemiddelde buitenluchttemperatuur • 

Maxima.al optredende afkoelingst~mperatuur van 

het 2-periodenproces. 

Ingestelde minimale binnenluchttemperatuur van 

het 3-periodenproces. 

Afkoel tijd . 
Handhavingstijd • 

.Opwarmti j d • 
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De vergelijking van de handhavingsperiode is geidealiseerd tot: 

[ "C] I3) 

Tengevolge van de gekozen uitgangspunten zijn de coordinaten van de 
punten A en C vast. De punten B' en B zijn echter variabel. Zodoende 
dienen, voor de berekening van het energieverbruik van de onderbre

king, de tijdsduren van de onderkende perioden berekend te worden. 

a. Het 2-periodenproces. 
Uitgaande van de punten Ben C geldt voor de opwarmtijd: 

A t 0 = ,-c ln ( 
..óTca - (Ti 

ATca 
---------------ton--) 

Te)(I - exp (- T)) 

Voor de afkoeltijd geldt: 

.c:,.tA = ton - .ti.to 

En voor de maximale afkoeltemperatuur geldt: 

Tmin2 =Te+ (Ti - Te) exp (-6tA) 
-c 

15) 

!6) 

Ter bepaling van het aantal graaduren van een onderbrekingsproces 
wordt de T-t-figuur in rechthoekige blokken verdeeld. Voor de schat
ting van het energieverbruik van een verlagingsblok wordt een fic- _ 

tieve minimale temperatuur berekend. Het geconstateerde afkoel- en 
opwarmgedrag wordt geidealiseerd tot een fictief proces. Op het be
gintijdstip koelt het gebouw zonder vertraging af naar de fictief 
minimale temperatuur. Deze temperatuur blijft gehandhaafd tot het 
eindtijdstip van het proces, waarop het gebouw weer zonder vertraging 
opgewarmd wordt tot het gewenste behaaglijkheidsniveau. Dit geièe
aliseerd proces is weergegeven in de onderstaande figuur 4. 
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FIGUUR 4 DE-FIKTIEF MINIMALE TEMPERATUUR -

T I · Geidealiseerd 

Îmin2 

Toelichting: 
T

0
p: Fictief minimale temperatuur. 

De fictief minimale temperatuur wordt berekend uit de energiebalans 

van het onderbrekingsproces, volgens: 

met: 

waarin: 

Etot = U (Top - Te) ton 

Emax = U 6 T c a 6 t 0 

I7) 

Totale verwarmingsenergie -in de onderbreking

Opwarmenergie 

De oplossing van vergelijking 17 is: 

I8) 
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b. Het 3-EeriodenEroces. 

Een 3-periodenproces treedt op indien geldt: 

Tmin2 < Tmin3 

Uitgaande van punt B' geldt voor de afkoel tijd: 

Ti - Te 
A tA = --C ln ( 

Tmin3 - Te 

Uitgaande van punt C geldt voor 

Tmin3 - Te 
.ó. t 0 = --C ln ( 

Ti Te -
Voor de handhavingstijd geldt: 

.6. tH = ton - .ó. t A - ó t 0 

) [h, s ] 

de opwarmtijd: 

- ATca 
ATca 

) -

I9) 

20) 

[ h, s ] 2I) 

22) 

De fictief minimale temperatuur wordt weer berekend uit de energie
balans van het onderbrekingsproces volgens: 

met: 

waarin: 

Emin3 : Handhavingsenergie van de minimaal ingestelde 
temperatuur. 

De oplossing van formule 23 is: 

Top Te 
(Tmin3 - Te) L::. t H + L::.TcaL:..to rKl - = 

t on 

23) 

24) 

De scheidingslijn tussen het 2- en 3-periodenproces wordt verkregen 
door de gelij ks telling van formule I 4 aan f ormule 2I. De oplossing 
hiervan is de S-curve zoals weergegeven in de onderstaande fi guur 5, 
waar T

0
p - Te voor enk ele bijzondere gevallen staat afgebeeld. 
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DE GRA:?I~CHE WEERGAVE VA1J T . T op - e • 

Top 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2· 

0 

- T e 

WEE KEN DON DER 8REKI NG 

-Tijdsduur 62 uren. 
~~~~~~

1-Nominale stookcapaciteit: 
van -I0 °C buitenluchttemp. 

. tot +20°C binnenluchttemp. 
~-+-\,-~-+-"-4 -Binnenluchttemp. buiten 

de onderbrekingsperiode 
+20 °C. 

11'11+1~~4-------JLl-~I~n_g~stelde minimum temp. 0°c 

I"' 

- 10 -8 - 6 - 4 ·- 2 0 2 6 8 10 12 14 '. 6 1 B 20 

Opmerking. 
De ingestelde minimum temperatuur wordt alleen 
bereik t in het 3-periodenproces, dit is de ar

cering. 
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Gegeven: 

-2 3B-

- Weekendonderbreking met tijdsduur 62 uur . 
- îominaal capaciteitstemperatuurverschi l 30 Kelvin. 
- Binnenluchttemperatuur buiten de onderbrekingsperiode 20 ° Cel c ius. 
- Gemiddelde buitenluchttemperatuur gedurend e het week end -4 °Celcius. 
- I ngestelde minimale binnenluch ttemperatuur O ° Celcius. 

- Gebouw A met relaxatietijd IO uur. 
Gebouw B met relaxatieti j d 25 uur. 

Gevraagt T
0

p - Te? 

Oplo s sing : 

Opwar~ti j d Fo rmule I 4 
Afkoeltijd Formule I5 
Afkoelingstemperatuur 

Fo rirnle I6 
Vergelijking 19 

T - '11 Formule IS op -e 
Af koel tijd Formule 20 

_Cpwarmti jd Formule 2I 
Handhavings ti j d 

? oruule 22 

Top - Te For ~,rnl e 24 

Gebouw A 
I 6 uur 
46 uur 

- 3 . 8 ° Celcius 

Tmin2 < O 
3-periodenproces 

------------

I7.9 uur 
I 4 .7 uur 

29 .4 uur 

9 Ael vin 

Gebouw 3 

33 uur 
29 uur 

3. 5 °C-elcius 

Tmi n2 1- O 
2-periodenproces 
I 6 Kelvin 
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C. De berekening van de procentuele energiebesparing op stookseizoen
basis. 

Voorafgaand aan deze berekening volgt aanname 4. Deze aanname is ge
·maakt omdat de frequentieverdelingen van de procesgemiddelde buiten-
temperaturen niet voorhanden waren • 

. 
Aanname 4. De frequentieverdeling van de daggemiddelde buitenlucht-
temperatuur over het stookseizoen is een goede benadering van de 
frequentieverdelingen van de procesgemiddelde buitenluchttemperatu
ren over het stookseizoen. 

De aanname 4 leidt tot een energieverbruiksberekening op basis van 
de graaddagenmethode. 
De klimaatgegeven s van de buitenluchttemperaturen zijn ontleend aan 
het rapport 'Een analyse van de buitenluchttemperatuur over de peri
ode I90I-I980' door L. v.d. Vloed (8). Het is de frequentieverdeling 
te de Bilt over een 80-jari ge meetperiode. De gegevens zijn weerge
geven in figuur 6. Hierin is, speciaal voor de toepassing van een 
zakrekenmachine, een Gausskromme ing·etekend. 

FIGUUR6 DE FREQUENTIEVERDELING VAN DE DAGGEMIDDELDE 
BUITENLUCHTTEMPERATUUR OVER HET STOOKSE IZOEN. 

F (Te) [dagen/ stookseizoen] 

DAG-GEMIDDELDE-BUITENLUCHTTEMPERATUUR 

25 
DE BILT 1901-1980 

r-------+---- /1- 6,16 

20 

15 

10 

- 16 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
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Voor de energiebesparin g van de onderbrekingsproeessen geldt: 

waarin: 

typen i 

fr ( T ) 
e 

T . op.1 
t . on.1 

= u ~ 
~ypen i 

t . on1 

T; + v 
6 fr (Te) (Ti - Topi) 
T =-cr.i e 

25 ) 

Aantal verschillende onderbrekingstypen bv nacht- en 
weekenden. 

Aantal malen dat het proces t ype i per stookseizoen ,tst' 
optreedt. Indien de procestij d in uren opgegeven 

wordt dan ook de stookseizoentijd in uren. 

Frequentieverdeling van de daggemiddelde buitenlucht
temperatuur over het stookseizoen. 

Fictief minimale temperatuur van het procestype i. 
Procestijd type i. 

Voor het oorspronkelijke energieverbruik, dat wil zeggen het energie
verbruik zonder onderbrekingsprocessen, geldt: 

Ti 
Eoorspr. = u,2 fr (Te) (Ti - Te) . [J/stookseizoen] 26) 

T =-o:> e 

De procentuele energiebesparing op stookseizoenbasis is dan als vol gt 
gedefinieerd: 

Ebesp. 
p = 

Eoors pr. 
27) 
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4. NACHT- EN WEEKENDONDER.BREKING. 

Het rekenmodel wordt in dit hoofdstuk toegepast op gebouwen waarin 
nachtverlaging al dan niet in combinatie met weekendverlaging plaats 
vindt. Afhankelijk van de gebouwzwaarte wordt de procentuele energie
besparing berekend. 

a. Uitgangsgegevens. 

r. Een arbitraire keuze van de gebouwrelaxatieti j d volgens: 

I .( -C ~ IOO 

2. De nominale capaciteitstemperatuur van de installatie, berekend 
volgens DIN 4701, is in Nederland doorgaans ..6.Tca = 30 [ K] • Om het 
effect van een grotere installatiecapaciteit op de procentuele ener
giebesparing te berekenen, wordt een 2.5 grotere capaciteit geintro
duceerd volgens: 

3. In de berekening worden een tweetal verschillende behaaglijkheids
niveau' s voor de niet-procestijd verwerkt volgens: 

Ti = I7 en 22 [oc] 

4. Voorts wordt een minimum ingestelde binnenluchttemperatuur, voor 
het vorstvrij houden van het gebouw geintroduceerd volgens: 

. [oc] 

5. Ta- vereenvoudiging van · de berekening aanname 5: 
De nacht- en weekendonderbrekingeri treden gedurende het gehele stook
seizoen op. 

Zodoende kan vergelijking 25 vereenvoudigd woràen tot: 

Î tonn " 
Eb è s p. = U f I 6 8 N n _L_i f r ( Te) ( T i - To pn) 

waarin: 

. tonn' tonw 
Nn 

tonw -i 7 + ___ Nw / fr ( T ) ( T. - Topw),;r 
I68 _ -1 e 1 

r _, 
1_J/stooks 0 

1 26) 

Nacht- en week endprocestijd in uren. 
Aantal nachtverlagingen per week 
-alleen .nachtverlaging Nn = 7 

-met weekendverlaging Nn - 4 
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Nw :. Aantal weekendverlagingen pe_r week 
-indien weekendverlaging Nw = I 
-indien niet · Nw = 0 

I68 : Totaal aantal uren per week. 

6. De berekende combinatie's van nacht- en weekendverlagingen zijn: 

a. Alleen weekendverlaging. 
In bedrijfsgebouwen waar een semi continue dienst wordt gedraaid 
vindt van vrijdagavond I8.00 uur tot en met maandagmorgen 08.00 
uur een weekendverlaging plaats. Dit geeft: 

b. Alleen nachtverlaging. 
In woningen vindt bv van 00.00 uur 's avonds tot en met 08.00 uur 
's morgens een nachtverlaging plaats. Dit geeft: 

t = 8 onn 

c. Nacht- en weekendverlaging. 
In bv qverheidsgebouwen vindt een _nachtverlaging plaats van 18.00 
uur 's avonds tot en met 08.00 uur 's morgens in combinatie met 
een weekendverlaging vanaf I8.00 uur vrijdagsavonds tot en met 
08.00 uur 's maandagsmorgens. Dit geeft: 

b. De resultaten. 

De maximale energ!ebesparingen over een stookseizoen, Po, treden op 
indien "C" = 9 en er geen beperkende voorwaarden aan Tmin

3 
worden ge

steld. Dit is natuurlijk een volkomen fictief geval. De grootte van 
de procentuele energiebesparingen bedragen dan: 

-alleen .weekendverlaging: Po 
62 = T68" 

-alleen nachtverlaging: Po 
56 = I6F 

-nacht- en weekendverlaging: Po 
II8 = I68 

Voor de besparingsberekening is zowel een Burrough's BEA- als ook 

een TI-59 programma geschreven. Het verschil in resultaat bleef in 
tienden van procenten. De resultaten van de Burrough's berekening 
staan in de navolgende figuren 7A, 7B en 7C afgebeeld. 
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FIGUUR 7A NACHTONTIERBREKING c.q. NACHTVERLA C- I NG. 

De procentuele energieb esparing ten opzichte van het 
oorspronkelijke energieverbruik, dit is het energie
verbruik indien geen onderbrekingsprocessen worden 

toegepast. 

Po 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

16 

14 

12 

10 

ö 

0 

,--------------,--.-,--,-.,........., 333 
NACHTONDERBREKING: 

-O ptredend Eedurende het 
gehele stookseizoen. 

-Tijdsduur 8 uur. 
-Ingestelde minimum temp•-+---+-+----'H-~ 

0 c. 
-Binnenluchttemp. buiten -+---+-+-.iif--1,(i~ 

de onderbrekingstijd: 
ri _,7•c 

- . - r
1
- _ 22 ·c -H-+---+---+--J~'4---+-4--l-J 

1 ' 

1 

·_u_, ~ 

1 i-~- --+~~~~~ 
1-------J 2. 5 *nominale 

capaciteit 
t---- +- r 

1 1 ! ' 
____ l,_ ' 

' ominale 
.... . 1 

_:\\µ'· - -' capaciteit 
!----+- - -- - .,,{< -- - - 1 i 

./~:· ' 
:·· 1 1 

- - - ---- - - -- -~~ --1--+--1 

--,----. ·-----r-

,0-2 3 4 5 6 7 6 9 10-1 2 3 4 5 6 7 691 

I u [ I/h] -= -c meg 
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FIGUUR 7B WEEKE.NDOl:D:SRBREK I NG . 

De procentuele en ergiebes paring p [~t:,J. 

Pa 36 9 
1 

34 

30 

28 

1e 

14 

1 
1 --~ i 1 

~ ~ 1 
/ 1 1 

2.5 -,;.. nominale /Lf~, 1 1 ! 1 
1 ! 

' 1 1 - capaciteit ~ 1 /j7 ! : 
~ 

. 
! 1 

J 
1'1 

IA,. 
Ai7 
~ 

•l. 
10 

1 

1 

! 

1 

1 

i 

1 1 1 
1 ... 1 1 

1 1 1' ~:~ 
, ' ' : 1 1 1 

1 

1 1 nominale i i 

1 I 
,:· ~·1 1 capaciteit l~ i 1 1 1 

/ :A ~ 
! 1 

1 

1 ' 1 

• 1 ! ; 1 -
{Ij 1 

' 

i ) À 
1 

! 
1 1 

'J ;~ 1 1 1 

' i 

I J}' 1 1 1 1 

fl tl WEEKENDONDERBREKING: -

À\~ 
-Optredend gedurende 
het gehele \, stookseizoen. 

::· 1-Tij dsduur 62 uur. ::-

:-Ingestelde minimum 
l temp. 0 C. 
- Binnenluchttemp.buiten 

1 
de onderbrekings-
tijd: 

1 
Tj ==- 17 ·c l 1 

! -·- ri = 22·c 
! 1 1 1 1 11 1 1 

• / 
3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 '09 1 

I 
-= 
-c 

u 
me rr 

0 
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F IGUUR 7C ~T AC ET- EN :,r;EKETDGWDZRBR~KING. 

De procentuele ~ 

energiebesparing 68 ... '-, 
P L : .. o ...1 

60 

56 

52 
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32 

28 

24 

20 

16 

12 
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4 

0 

~IACHT- EN WEE KENC
-Optredend gedurende 
het gehele 
stookseizoen. 

- Tijdsduren: 
Nachtonderbr. I4 uur. 
Weekendonderbr. 62 uur. 

-Ingestelde minimum 
temp. O c. 

i 

1 

Binnenluchttemp.buiten +--+i,,H---+-'-r---1 
' 1 

70 2 

6'1' 

oi. 

de onderbrek ings- 1 
1 t i j d : --~;....+---'---c... s 6 

ri = 17•c 
____ ri =22·c 

1 

52 

1 
1 

1 

---j-- - --~-l-L--~! -..--.-..... ~o 
1 ' 1 

nominale - ----+----< 3: 
capaciteit 

2B 

24 

i 
1 

1----- - -+--ff--_...,,_ ......... _.___ , _____ _ - -+------;- -----l---4-----1------l 20 

1 

r · r ~ --- -- - -
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'i 
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! '. . . Tl.. - · -· - - -- ------l-----+-+--1---H , 12 
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c. Gebruik van de figuren. 

De figuren kunnen gebruikt worden voor de aanpassing van de energie
balansen aan nacht- en weekendverlagingen, die het gehele stooksei

zoen optreden, volgens: 

waarin: 

~ -( IOO - p) 
~nieuw= IOO Eoorspr. [bv KWh/stooks.J 

E . nieuw : Energieverbruik met onderbreking. 

E oorspr. Energieverbruik zonder onderbreking. 

d. Conclusies. 

- Direkt valt de grote invloed van de onderbrekingsperiodeduur 

27) 

( = procestijd) op de hoogte van de energiebesparing op. Hoe 
langer de tijdsduur van de onderbrekingsperiode hoe groter de 
besparing. Dit wordt treffend in beeld gebracht door het ver

schil tussen de figuren 7A en 7B) mede gelet op de waarde van Po. 
- Gekoppeld aan de voorgaande conclusie valt op, dat het vergroten 

van de installatiecapaciteit energetisch alleen noemertswaardig 
voordeel opleverd bij gebouwen waar 'langere' onderbrekingsperi

oden, gedurende het gehele stookseizoen, optreden. 

- De binnenluchttemperatuur Ti heeft op eenzelfde wijze als 
de capaciteitstemperatuur invloed op de hoogte van de energie

besparing. Bij langere onderbrekingsperioden heeft een hogere 

Ti een lagere besparing ten gevolge. 

e. Overwegingen voor v erdere studie. 

- Verder onderzoek naar de optimale economische installatiecapaci
teit zal kunnen geschieden met eenzelfde berekeningsmodel als de 
berekening van de meest optimale isolatiedikte door Y. te WO:i:!:RD. 
De berekeningsopzet dien~mijn inzien~ als volgt te zijn: 
Gegeven een gebouw met de zwaarte --C en een behaaglijkheidstemp. , 

Ti • Op de y-as worden de gekapitaliseerde investerings- en 
energiebedragen afgezet te gen de op de x-as vermelde vermogens

grootte van de installatie, 6 Tea . Een optimum zou gevonden kun
nen worden. 

- De figuren 7B en 7C geven aanleiding tot de volgende overweging: 
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De massa van een gebouw dient,daar waar lange onderbrekingsperioden 
vrij frequent optreden, zodani g gek ozen -berek end- te worden dat: 
I) In de zomer een optimaal gebruik van àe massa als warmteaccumu

l ator kan optreden, zodat geen of minder k oelenergie verbruikt 
wordt. 

2) In àe stookperiode een optimaal gebruik van nacht- en week end
verlagingen eveneens kan optreden, z odat een maximale stookener
giebesparing verkregen wordt. 
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5. VERGELIJKINGSONDERZOEK EN AANBEVELINGEN. 

In dit laatste hoofdstuk wordt het resultaat weergegeven van de ver
gelijking van het eerste-orde model met een aantal literatuurmodellen. 
En ten slotte worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

Doordat de literatuurmodellen geen danwel slechts een zeer summiere 
vertaling van de energiebesparing bij de desbetreffende buitenlucht

temperaturen naar een besparing op stookseizoenbasis bezitten, moest 

de vergelijking beperkt blijven tot een enkel onderdeel van de totale 
berekeningsmethode. 

a. In figuur 8 staan de resultaten van de fi k tief minimale tempera
tuur in een 2-periodenproces, berekend volgens: 

- Het lineaire model Luckens. 

- Het verbeterd lineaire model Flint. 
- Het eerste-orde model Schmitz - de Wit. 

afgebeeld. 
Hieruit volgt dat het model Luckens in vergelijking tot het eerste
orde model, wat, in deze figuur, als best mogelijke beoadering van 

het fysisch gedrag moet worden gezien, een redelijk resultaat 
oplevert. Tevens vallen de fatale gevolgen van de linearisering vol
gens Flint waar te nemen. 

b. Een interessant aspekt van het 2-periodenmodel. 

De totale temperatuurdaling op het eindtijdstip van de afkoelperiode 
bedraagt: 

28) 

waarin: 
T t t : Binnenluch ttemperatuur op tijdstip t = 6 tA (+ t 0 ;. 0) 

=A A 

T t=O Binnenluchttemperatuur op tijdstip t = O. 

De afkoelperiode vindt gedurende een deel k van de procestijd t
0

n 
plaats, zodat geldt: 

~ tA = k ton 

We veronderstellen verder: 

ton 
y =--c 

[ h, s] 29) 

29') 
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FIGUUR 8 

Top [oc] 

DE GRAFI::ïCHE WEERGAVE VAN T
0

P BEREKEND VOLGENS; 
HET LINEAIRE MODEL LUCKENS, fIE T VÉRBETERD LINEAIRE 
MODEL FLINT EN HET EERSTE-ORDE MCDEL. 

10 r---~----.------,---,.......,..----,----,------.-~ 
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·- ----·· 
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• 1 

1 

~ Alleen berekend voor een 2-periodenproces. 

Toelichting: 

De a-curven zijn: 

De T 's volgens· -
op ' 

-- - Luckens. 
---- Flint. 

---Eerste-orde 

model. 

De b-curven z1Jn: 
!) 

0 volgens: 

- - - Luckens • 

---~erste-orde 

model. 

y 



-35-

, . 

Met per definitie: 

0 ~ k -{: I 30) 

Uit formule 28 en 29 volgt: 

3I) 

De totale temperatuurstijging op het eindtijdstip van de opwarmperi
ode bedraagt: 

32) 

waarin: 
: Binnenluchttemperatuur op tijdstip t = L:.t0~ t 0 =0) 

: Binnenluchttemperatuur op tijdstip t = O. 

De opwarmperiode vindt gedurend·e het overige deel I - k van de pro

c~stij~ t
0

n plaats, zodat geldt: 

• L:.. t 0 = ( I - k) t 0 n 

Uit formule 32 en 33 volgt: 

AT0 = ( T0 a + Te - Tmin2 ) (I - exp (-(I - k)y) ) 

33) 

34) 

Aangezien op het eindtijdstip van het onderbrekingsproces weer de 
binnenluchttemperatuur moet heersen, geldt er: De totale temperatuur
verandering op het eind van het proces moet gelijk zijn aan O. 
Hieruit volgt: 

ÄTA + .ó.To = 0 35) 

Uit de formules 3I, 34, I6 en 35 volgt: 

(I - exp (ky) - exp (y) exp (-ky) + exp (y)) 
..6.TA =bTca (I - exp (y)) 36 ) 

De maximale afkoeling treed op indien geldt: 

c).6.TA 
ok- = 0 37) 

Dit levert op k = 0.5.Dit wil zeggen: De maximali afkoeling treedt 
op halverwege de nacht. 
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c. Aanbevelingen voor verd er onderzoek. 

- Het, bij een 3-periodenproces, betrekken van de deellast- en 
vollastrendementen van de verwarmingsinstallatie. 

- Het aanpassen, vooral bij weekendverlaging, aan de inwendige 
warmteproductie en zoninstraling. Dit zal kunnen gebeuren door 
in plaats van de buitenlu~httemperatuur .de temperatuur zonder 
verwarming te nemen, zoals in het model Gilli gebeurt. 

- Een ijking doorvoeren van het eerste-orde model mbv KLI/GEBOUW, 
waarbij bijzondère aandacht aan het ventilatieverlies besteed 
dient te worden. 

- De resultaten van het eerste-orde model toetsen met metingen. 
- Het berekeningsmodel uitbreiden zodat een verschil tussen de 

konstruktietemperatuur en de binnenluchttemperatuur mogelijk is. 



-37-

LIJ::iT VAN SYMBOLEN. 

a 

b 

C 

Lineariseringscoefficient. 
Overcapaciteitsîac tor. 

: Vereenvoudigingsfactor. 
: Omhullend gebouwoppervlak. 

: Effectiviteitsfactor. 
: Frequentieverdeling van de daggemiddelde buitenlucht

temperatuur over het stookseizoen. 
E • 
oorspr.· Energieverbruik zonder onderbrekingsperioden. 

E . : nieuw Energieverbruik met onderbrekingsperioden. 
Energiebesparing door onderbrekingsperioden. Eb esp. : 

E tot. 
Emax. 

Emin3 
k 

k 

me 

meg 
Nn, Nw 

n 

P, Po 
Q. 

l 

Q.,_ , Qv 
l., 

: Totale verwarmingsenergie in de onderbreking. 

: Opwarmenergie. 
: Handhavingsenergie. 

Respectivelijk warmtedoorgangscoefficient wand en 
afkoelpercentage van de procestijd bij een 2-periodenpr. 

: Gemiddelde warmtedoorgangscoefficient gebou~. 
: Warmtecapaciteit wand. 

Effectief benutbare warmtecapaciteit gebouw. 

Optredingsfrequentie van de nacht- en weekendond erbrek ing. 
Ventilatievoud. 

: Procentuele en maximale procentuele energiebesparing. 

: wa rmtetoevoer. 
. ·l- ra:rnsmissie- en ventilatieverlies. 

Qa : Totale warmteverlies. 
Qopw' Qopl: Warmteopslag in wanden en binnenlucht. 
Q

0
p : Totale warmteopslag. 

Ri , Re : Interne en externe warmteovergangsweerstand. 
Rx : Warmteweerstand tot het midden van het materiaal. 

t
0
n Procestijd. 

tonn'tonw= Nacht- en weekendprocestijd • 

.6tA ,b.t H 

.6t 0 : Afkoel-, handhavings- en opw2nntijd. 
tst : St ook seizoenti jd . 
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, . 

TC : Temperatuurcontrole. 
T0 ,Tt,T: Binnenluchttemperaturen op de tijdstippen t=O, t=t ent= • 
Ti : Binnenluchttemperatuur niet-procestijd. 
Te Procesgemiddelde buitenluchttemperatuur. 

T . 2 min 
Tmin3 

Top' 

: Afkoelingstemperatuur van het 2-periodenproces en 
ingestelde minimum temperatuur. 

Topn'Topw:Fictief minimum temperatuur, nacht- en weekendonderbreking. 
ATi : Temperatuurverhoging door interne warmteproductie en 

zoninstraling. 
: Installatie capaciteitstemperatuur. 

Maximale afkoeling en opwarming. 
: Warmteverlies gebouw per graadtemperatuurverschil. 
: Netto inwendig volume gebouw. 

Quotient van procestijd en relaxatietijd van het gebouw. 
: Relaxatietijd gebouw eers te-orde model. 
: Relaxatietijden tweede- orde model. 
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