
 

Verbeterde graaddagenmethode

Citation for published version (APA):
Hoen, P. J. J., & Thijs, R. V. L. M. (1981). Verbeterde graaddagenmethode. (Herz. dr. redactie) Technische
Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1981

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/4b0fdecb-c5bf-475e-a6c8-5bf564e694af


VERBETERDE GRAADDAGENMETHODE 

door: ir.P.J.J.Hoen 
ir.R.V.L.M.Thijs 

Projectleider T.H.E.: Prof.ir.J.Vorenkamp 
Projectleider S.E.G.: ir.E.van Gunst (TNO-IMG) . 

Rapportnummer: 80-16-K 
Eindhoven, september 1980 
Herziene druk juni 1981 

typewerk: mariannehafmans 

BIBLIOTHEEK 
-----1 

8 205428. 

LH. EINDHOVEN 
~------------------



SAMENVATTING 

Dit onderzoek maakt deel uit van een studie met als onderwerp: "Ontwik
keling van hulpmiddelen voor het energiebewust ontwerpen van woningen 11

• 

Hiervoor is door de Stuurgroep Energie en Gebouwen opdracht verleend 
aan de Nationale Woningraad en de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

In dit verslag wordt een berekeningsmethode gegeven voor de bepaling 
van het energiegebruik voor verwarming van woningen. Deze berekening 
kan op maand- óf stookseizoenbasis worden uitgevoerd, afhankelijk van 
de gewenste nauwkeurigheid. Er wordt hierbij rekening gehouden met warm
teverlies door transmissie en ventilatie (natuurlijk of mechanisch) en 
warmtewinst door interne warmtebronnen en zoninstra1ing. 
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1. INLEIDING 

Energiebewust bouwen vereist inzicht in het energieverbruik in woningen 
en gebouwen, ook op langere termijn. Om de energetische consequenties van 
bepaalde ontwerpen en bouwwijzen te kunnen overzien, zijn een tweetal me
thoden beschikbaar: 
a. computermodellen met meteorologische referentieperioden; 
b. handberekeningsmodel1en, vergelijkbaar met de graaddagenmethode volgens 

VDI 2067 (1:1, 1:2). 

De laatste tijd zijn diverse computermodellen ontstaan, die het thermisch 
gedrag van ruimten en gebouwen simuleren. De nauwkeurigheid van deze model
len varieert sterk. Ook binnen Vakgroep FAGO (Fysische Aspecten van de Ge
bouwde Omgeving) van de Afdeling der Bouwkunde aan de Technische Hogeschool 
te Eindhoven is zo•n model ontwikkeld (1:3). 
Dit model onderscheidt zich ten opzichte van de meeste andere modellen voor
namelijk op de volgende punten: 
1. de warmte-uitwisseling tussen de verschillende ruimten wordt in de 

berekening opgenomen; -
2. de benodigde gegevens kunnen worden ingevoerd met behulp van een vraag

en antwoordspel (conversationeel); 
3. de balans dag- en kunstlicht kan bij de energiebeschouwingen worden be

trokken; 
4. toetsing in een groot aantal meetprojecten. 
Met het model kan zowel een capaciteitsberekening als een exploitatiebere-

·kening voor verwarming eniof koeling gemaakt worden; het energiegebruik voor 
de installaties wordt hierbij niet meegenomen. 
Voor exploitatieberekeningen wordt gebruik gemaakt van het referentiejaar 
voor verwarming en koeling (1:4). Dit referentiejaar is samengesteld uit 
12 maanden met weergegevens van het K.N.M.I. in De Bilt. Deze maanden zijn 
zodanig geselecteerd uit de periode 1961-1970, dat dit jaar representatief 
is voor de totale periode van 10 jaar voor exploitatieberekeningen voor ver
warming en/of koeling. 
Door de periode van 10 jaar te verkorten tot 1 jaar is een aanzienlijke 
besparing van rekentijd verkregen zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurig
heid. De grote waarde van een dergelijk model is de mogelijkheid om ver
schillende alternatieven energetisch te vergelijken. Door afwijkingen in 
het stook- en woongedrag en het buitenklimaat is het best mogelijk dat in 
een praktijksituatie het energieverbruik voor verwarming en/of koeling 40-
50% afwijkt ten opzichte van een berekening met het referentiejaar. 



Ondanks het conversationele karakter is het model slechts bruikbaar voor 
een beperkte groep. Dit is te wijten aan een sterk gedetailleerd pakket 
invoergegevens en aan het feit dat slechts weinigen de faciliteiten hebben 
om op interactieve manier met programma's te werken die zijn opgezet in 
Burroughs Algol. 

De graaddagenmethode berekent het gemiddelde warmteverlies over het stook~ 
seizoen. Deze energiebehoefte wordt berekend, uitgaande van de volgens DIN 
47D1 berekende, extreme transmissieverliezen, inclusief toeslagfactoren, 
een gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen, een gemiddelde 
etmaaltemperatuur binnen bij een gemiddelde transmissiecoëfficiënt van de 
buitenoppervlakken, vermenigvuldigd met het aantal stookdagen maal 24. 
De graaddagenmethode gaat uit van een stationaire situatie en bezit een 
aantal nadelen: 
- geveloriëntatie en interne warmtebronnen hebben een ongenuanceerde invloed; 
- de stookgrens bepaalt bij gegeven binnentemperatuur het aantal stookdagen; 

de stookgrens bezit om onbekende redenen veelal de waarde van 2.5°C onder 
de gewenste binnentemperatuur; 

- het aantal graaddagen wordt verkregen door het aantal stookdagen te ver
menigvuldigen met het gemiddelde verschil in temperatuur tussen binnen 
en buiten over het stookseizoen; 

- een aantal parameters zijn bij de berekening constant {bijvoorbeeld ven
tilatiehoeveelheid, transmissiecoëfficiënt); 

- door de vele correctiefactoren is het geheel nogal onoverzichtelijk. · 

De nieuwe handberekeningsmethode is opgezet analoog aan de graaddagenme
thode: De graaddag is echter vervangen door graaduren. Hierdoor is het mo
gelijk om de van belang zijnde gegevens te variëren tijdens het etmaal. 
Als stookseizoen voor verwarming is aangenomen de periode vanaf 15 september 
t/m 15 mei. Dit zijn 243 dagen (in een schrikkeljaar 244). In een aantal 
situaties, bijvoorbeeld een goed geisoleerde woning, treedt een verkorting 
van het stookseizoen op. Dit effect wordt bij de handberekening meegenomen . . 
Tussen 15 mei en 15 september zullen er zeker ook uren zijn, dat er moet 
worden bijgestookt. Door de grote zon-invloed en een bijbehorende aanpas
sing van het stookgedrag tijdens deze periode is het niet mogelijk om de 
11 Zomerse 11 stookdagen te verdisconteren zonder een aantal dubieuze aannames 
te doen. De graadurenmethode is systematisch uitgewerkt en opgebouwd. In
zicht in de invloed van de diverse factoren op de energiebalans is verkre
gen door de overige parameters te elimineren. Hierbij is rekening gehouden 
met de mogelijke interactie-effecten en het aandeel van die factoren op de 

:lok Ie e.,.,e"7l;e bq-/ CW? .5 
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totale energiebalans. 

De algemene opzet van de berekening vindt u in hoofdstuk 2. In de hoofd
stukken 3, 4, 5 en 6 worden achtereenvolgens de parameters uit de energie
balans besproken, te weten transmissie, ventilatie, interne warmtebronnen 
en zon-instraling. De graadurenberekening is ontstaan met behulp van bere
keningen met het eerder besproken rekenmodel. Daarom wordt per hoofdstuk 
naast de theoretische achtergrond en de berekeningsopzet ook het bijbeho
rende gedeelte van het dynamisch rekenprogramma besproken. Bij deze bere
keningen zijn de weergegevens gebruikt van het K.N.M.I. te De Bilt van het 
decennium 1961-1970. 
In hoofdstuk 7 wordt de berekeningsmethode in het kort samengevat en tenslotte 

worden in hoofdstuk 8 aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

Deze berekeningsmethode houdt geen rekening met de invloed van het verwar
mingssysteem op het energiegebruik en kan worden uitgevoerd op maand- of 
stookseizoen-basis, afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. 



-4-

2. GRAADURENMETHODE 

Warmteverlies en dus energieverlies van een woning of gebouw naar buiten 
is als volgt te beschrijven: 

~totaal =~transmissie+ ~ventilatie- ~intern -~zon (kWh) (2.1) 

Warmteverlies vindt plaats als de luchttemperatuur binnen hoger is dan de 
buitentemperatuur. Bij het vaststellen van het aantal stookuren tijdens 
een stookseizoen worden die uren als stookuur aangemerkt$ waarbij de buiten
temperatuur lager is dan de op dat uur gewenste binnentemperatuur. Het aan
tal stookuren is dus afhankelijk van de gewenste binnenluchttemperatuur. 
De invloed van interne warmtebronnen en bezonning wordt in de berekening 
afzonderlijk verdisconteerd. 

Door de stookuren te vermenigvuldigen met het optredende temperatuurver
schil tussen binnen en buiten worden de graaduren verkregen. Het aantal 
graaduren, behorende bij een stookuur, geeft dus aan hoe hard er tijdens 
dat uur moet worden gestookt. 
In tabel 1 zijn de graaduren vermeld voor een aantal dagperioden als func
tie van de binnenluchttemperatuur. Uitgebreide tabellen zijn te vinden in 
bijlage I. 

ti 'd gewenste binnenluchttemperatuur (°C) 
rh) 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I 

I 
I 
I 

18,9 20,8 22,7 24,6 26,6 28,5 0-08 11,7 13,4 15,2 17,0 30 ,s I 
08-18 10,0 11 t 7 13,5 15,4 17,4 19,6 21,8 24,0 26,3 28,7 31,0 
18-24 7,3 8,5 9,7 11,0 12,3 13,7 15,1 16t5 17,9 19,4 20,8 1 
totaal 29,0 33,6 38,4 43,4 48,6 54,0 59,5 65,2 70,8 76,6 82,4 I 

21 22 23 24 
I 

32,4 34,4 36,3 38,2 I 33,4 35,8 38,3 40,7 
I 22,3 23,8 25,2 26,7 
I 88,1 93,9 99,8 105,6 
I 

Tabel 1. Graaduren/103 per stookseizoen. 
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3. BEREKENING TRANSMISSIEVERLIES NAAR DE BUITENOMGEVING 

3.1. A 1 gemeen 

Transmissie is het warmtetransport dat door een constructie plaats vindt. 
Het transmissieverlies van een ruimte kan bepaald worden met behulp van 
de formule: 

waarin: 

Qtransmissie = A.k.(t; - ta) • {1 + z) (W) {3.1) 

A 
k 

ti 
ta 

= 
= 

= 
= 

totale oppervlak van de ruimtebegrenzing met buiten (m2) 
gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, ook transmissiecoëffi
ciënt of k-waarde genoemd (W/(m2.K)) 
gewenste binnentemperatuur (°C of K) 
buitentemperatuur (°C of K) 

z = toeslagfactor, bijvoorbeeld voor bedrijfsonderbreking, oriën-
tatie, koude wanden. 

Bij de graaddagenmethode worden er in een aantal situaties correctiefacto
ren ingevoerd op toes 1 a.gfactoren. In de graadurenmethode wordt de i nv 1 oed 
van bijvoorbeeld bedrijfsonderbrekirrg op een andere wijze verwerkt; de toe
slagfactoren vervallen dus bij deze methode. 

De gemiddelde k-waarde voor een vertrek wordt verkregen door een sommatie 
van k-waarden van elk ruimtescheidend element, die afzonderlijk zijn verme
nigvuldigd met de fractie, die het betreffende oppervlak uitmaakt van het 
totale oppervlak: 

n A. 
k = E 1 

• k. (3.2) 
i=l Atotaal 1 

De k-waarde van een constructie is de reciproke waarde van de warmteweer
stand "lucht-op-lucht" (R1). Deze laatste is samengesteld uit de weerstand 
van de constructie zelf en de warmte-overdrachtsweerstanden aan de binnen
(R;) en buitenzijde (Re) van de constructie: 

1 1 k=,-r-= 
, 1\l R; + R + Re (3.3) 

In de norm NEN 1068, 11 Thermische Eigenschappen Van Woningen", uitgave 1964, 
zijn eisen vermeld voor de warmteweerstanden van constructies (zie tabel 2). 
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constructie massa kwaliteitsklasse 
kg/m2 matig vol- goed 

doende 

buitenwanden van de > 250 0,43 0,69 1,29 
woning 250-100 0,60 0,86 1,29 

< 100 0,86 1,03 1,29 

daken; vloeren boven 
buitenlucht of boven > 100 0,69 0,86 1,29 
niet~verwarmde en vaak 
openstaande ruimten, < 100 0,86 1,03 1,29 
zoals garages -
wanden en vloeren die onafhanke-
de scheiding vormen lijk van ---- 0,17 0,34 
tussen twee woningen de massa 

vloeren boven kelders onafhanke-
of kruipruimten of lijk van 0,17 0,26 0,52 di reet op de grond ·. de massa 
gestort 

wanden en vloeren die 
de scheiding vormen 
tussen een woning en onafhanke-
een trappe~uis of een lijk van 0,26 0,26 0,52 
andere niet tot een de massa 
woning behorende · 
ruimte 

Tabel 2. Minimale warmteweerstand in m2.K/W volgens NEN 1068, 1964. 

In de modelbouwverordening 1980 wordt voor elke constructie de klasse 11 goed" 
uit bovenstaande tabel vereist. Hierin staat ook, dat deuren en ramen in 
buitenwanden van woningen moeten voldoen aan: 
a. de klasse 11 goed" in de hoofdwoonkamer, de keuken en de met deze ruimten 

in open verbinding staande ruimten; 
b. de klasse "voldoende" in de overige ruimten. 

In februari 1980 is een ontwerp NEN 1068 verschenen. Hierin wordt de thermische 
isolatie-index van een gebouw geïntroduceerd. Deze index geeft de kwaliteit van 
de thermische isolatie van een gebouw aan, voor wat betreft verwarming. 
Daar de graadurenberekening uit gaat van vertrekeigenschappen, zal men meestal
geen gebruik kunnen maken van gebouweigenschap It. 
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3.2. Berekening in het dynamische rekenprogramma 

Hierbij zijn de volgende benaderingen ingevoerd: 
1. warmtetransport, met uitzondering van de stralingsoverdracht, treedt 

slechts op in richtingen loodrecht op de wand; 
2. de luchttemperatuur in een ruimte is uniform; 
3. de stralingstemperatuur van de omgeving is gelijk aan de temperatuur 

van de buitenlucht; voor de stralingstemperatuur van de nachtelijke at
mosfeer kan een uitzondering worden gemaakt; 

4. de overdrachtscoëfficiënten voor straling in de vertrekken zijn constant. 
In het rekenmodel wordt de k-waarde bepaald met behulp van de ingevoerde 
materiaaleigenschappen van de diverse lagen uit een constructie en de in 
het model verwerkte gegevens over Re, R; en Rsp • 

Re: Deze weerstand is de reciproke waarde van de gesommeerde warmte-over
drachtcoëfficiënten voor straling (ase) en convectie (ace) aan de bui
tenzijde van de constructie. Indien het een constructie betreft die niet 

·aan de buitenlucht grenst, geldt: Re= R1• Indien de constructie wel 
aan de buitenlucht grenst, geldt: 

R = _ ___;;.1 __ 
e ase + ace 

a
5
e is constant= 5.1 W/(m2.K) 

ace is afhankelijk van de windsnelheid v 
ace = 5.8 + 4.0 • v, indien v ~ 5 m/s 
ace= 7.15 :t v0· 78 , indien v > 5 m/s ,~, ·: 

(3.4) 

Tijdens het stookseizoen van het refere~tiejaar blijkt het gewogen gemid
delde van ace gelijk te zijn aan 16.6 W/(m2.K). In het rekenmodel wordt 
geen rekening gehouden met verschillende geveloriëntaties, de waarde 16.6 
geldt voor elke wand. 

R;: Deze weerstand is de reciproke waarde van de gesommeerde warmte-over
drachtscoëfficiënten voor straling (as;) en convectie {aci) aan de ver
trekzijde van de constructie. R; wordt als volgt bepaald: 

(3.5) 

a
5

; is constant= 5.1 W/(m2.K) 
aci voor de vertikale wanden = 1.45 (óT/H)0.2S 

waarbij óT = Tlucht - Topp.wand (K) 
H = hoogte wand (m) 



-8-

voor het plafond= 0.7 (üT/A) 0 • 20 ~:t) 
waarbij A = oppervlakte plafond (m2) 
voor de vloer = 1.55 (üT) 0•33 f 

In de literatuur bestaan verschillende meningen ten aanzien van de be
paling van de _ac (3:1). Bovenstaande formules houden alleen rekening 
met vrije convectie. Betere benaderingen zijn op dit moment nog niet 
voorhanden. 

R
5
p:Deze weerstand is de reciproke waarde van de gesommeerde warmte-over

drachtscoëfficiënten voor convectie, straling en geleiding in een lucht
spouw: 

R = _L 
sp asp 

Bij spouwconstructies (met uitsluiting van dubbel glas} geldt: 

asp = 5.8 W{m2.K) 

Bij dubbel glas geldt: 

asp = 7.4 W(m2.K) 

3.3. Handberekening 

~~~~~~-ê~r~~~~i~s12e1~1 

( 3.6) 

Bij de graadurenmethode worden de transmissieverliezen tijdens het staok
seizoen als volgt bepaald: 

<:>tr = A.k • Gr 

waarbij: A = verliesgevend oppervlak (m2) 
k =de gemiddeldek-waarde van dat oppervlak {W/(m2.K)) 
Gr = aantal graaduren {zie tabel 1 of bijlage I). 

(3. 7) 

Oe k-waarde van een constructie kan verkregen worden uit literatuur of door 
middel van een kleine berekening. 
Wat de literatuur betreft, is er door ISSO een publikatie uitgebracht, waar
in o.a. de k-waarden van de in Nederland meest gangbare wand-, dak- en 
vloerconstructies zijn vermeld (3~2). 

Voor een berekening van de k-waarde dient men te beschikken over uitge
breide gegevens wat betreft de constructie-opbouw, de warmtegeleidingsco
efficiënt (À) en de dikte van de diverse lagen. 

:t) de pijl geeft de richting van d·e warmtestroom aan. 
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De algemene formule voor de warmtedoorgang in een samengestelde construc
tie luidt: 

k = ------~~~~-----------d. 1 n 
-+I 
C'Le i=! 

l. 
-+ 
:\. 

l 

· waarin: n = aantal homogene lagen 
m = aantal luchtspouwen 
d = dikte voor iedere homogene laag (m) 

2 (W/(m .K)) (3.8) 

À= warmtegeleidingscoëfficiënt voor iedere homogene laag (W/(m.K). 

In de bovengenoemde ISSO-publikatie zijn ook getalwaarden vermeld voor À, 

~e' a; en asp' die in het algemeen worden aangehouden. 

~~~~f~-Y~rg~li~~!D9-~~~~~D_9~_9lD~~i~~b~-~D-2~-§~2~i~~b~-e~r~~~Di~9-YèQ 
het transmissieverlies 
----------------------

Er zijn een aantal vergelijkende berekeningen uitgevoerd voor verscheidene 
vertrekken met de volgende aanna~es: 

er zijn geen ventilatieverliezen; 
- er is geen zonnestraling en geen interne warmteproduktie; 
- de binnentemperatuur is constant; 
- ae = 21.7 W/(m2.K) (as = 5.1 en ac = 16.6) 
-a;= 7.1 W(m2.K) (as= 5.1 en ac = 2) 

Bij constante ae en a; treden er tussen de twee berekeningen voor een slecht 
geïsoleerd, normaal vertrek verschillen op tot ongeveer 11%. Deze verschil
len worden veroorzaakt door eeA overschatting van de stralingsuitwisseling 
aan de vertrekzijde van een constructie. Een wand wisselt aan de vertrek
zijde warmte uit door straling met de omgevende wanden en convectie met de 
lucht. Bij de handberekening wordt voor de bijbehorende coëfficiënten a5 
en ac alleen rekening gehouden met het temperatuurverschil tussen de wand 
en de lucht. Daar bij de gebruikelijke verwarmingssystemen de oppervlakte
temperatuur van de wand gedurende het stookseizoen lager is dan de binnen
luchttemperatuur, wordt er bij de berekening van de stralingsoverdracht een. 
fout geïntroduceerd. Om de stralingsverliezen toch correct uit te rekenen 
bij gebruik van het temperatuurverschil tussen de wand en de binnenlucht 
kan a

5 
worden gecorrigeerd. 

Afname van as doet de totale warmteweerstand R1, warmteweerstand lucht op 
lucht, toenemen. De toename van R1 blijkt hoofdzakelijk afhankelijk te zijn 
van de vorm van het vertrek: 



ac (oe + as) 
t.R =---~--et + C4 

1+ c s*S 
as 
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(3.9) 

waarbij: 8 = oppervlakteverhouding tussen de binnen- en buitenwanden 
as en ac zijn coëfficiënten aan de vertrekzijde van de wand. 

Hierbij is aangenomen dat: 
de gevel uit één homogeen materiaal is opgebouwd; 
slechts één buitengevel in het vertrek aanwezig is; 

- er geen significant verschil is bij de coëfficiënten a
5

; en aci tussen 
de buiten- en binnenwanden; 

- de binnenwanden één uniforme temperatuur bezitten. 
Indien as= 5.1 en ~c = 2 W/(m2.K) geldt (zie ook fig.3.1.): 

t.R 0. 36 
= 1 + 1.39 * 8 

0.15 

0,12 

r 0.10 

.t.R. 

o.oa 

0.06 

0.04 . 

. 0.02 

o.oo~t--~3------5----7--~9---~~11~.~-1~3.~~1-5~-1~7~---19--~2~1--~23 - a 
Fig.3.1. Correctie warmteweerstand (R-waarde). 

(3.10) 

In fig.3.1. tijn een aantal correcties weergegeven, naar aanleiding van het 
verschil tussen de statische en de dynamische berekening. Dit is 
gedaan zowel voor een vertrek met één buitengevel als een doorzon- en hoek
vertrek. 
Verschillen tussen de theoretische kromme en de berekende punten zijn te 
wijten aan: 
- het dynamische karakter van het probleem; 
- het feit, dat bij de kromme is uitgegaan van een uniforme temperatuur 
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van de binnenwanden, terwijl in het rekenmodel iedere binnenwand een 
andere temperatuur kan bezitten. 

Bovenstaande correctie is niet in de graadurenberekening opgenomen, omdat 
interne warmtebronnen, zoninstraling en nachtverlaging de correctie af
zwakken. Energetisch gezien is deze correctie ook niet reëel. 
De correctie is namelijk het meest van invloed bij een slecht geisoleerde 
gevel en vermindert dan de energiebehoefte. Er wordt dan echter geen reke
ning gehouden met het feit dat naarmate men slechter isoleert de luchttem
peratuur zal moeten stijgen om eenzelfde niveau van thermische behaaglijk
heid te handhaven. Dit wordt in de regel vergeten, terwijl dit laatste 
een belangrijke toename van het energieverbruik betekent. 
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4. WARMTEBEHOEFTE TEN GEVOLGE VAN VENTILATIEVERLIEZEN 

4.1. A 1 gemeen 

1~!~!~.Y~n~il2~i~ 

Ventilatie in woningen en gebouwen is noodzakelijk om aan een vertrek 
zuurstof toe te voegen en kooldioxyde, waterdamp en ongewenste geurtjes 
af te voeren. Maatgevend is bijna altijd de gewenste frisheid van de lucht. 
In fig.4.1. is de benodigde hoeveelheid verse lucht in m3/h per persoon 
vermeld, opdat de maximale co2-concentratie niet wordt overschreden {4~1). 

~0~~~--~-r~~~---r--~~-r~T---r-~--~-r-r----~ 

'I ,IJ 

lirenze elwtl oleilitlllei~Jef1d< 
(//listiger Artieil tJei 
l(urzuurenl/lalt 

lnáuslril! Riiume 
9,89 ~ .... 

. s 
!'.!l.i ~ 

~ 

~-~'~-l~'l l ~ 
_ _J,.m 

(!,111 
.» '10 JO m'l 11. lf/0 

Fig.4.1. Vereiste luchttoevoer in m3/h per persoon. 

In de voorlopige richtlijnen voor de berekening van de maximale warmte
"behoefte van gebouwen in Nederland (4:6) wordt de eis gehanteerd dat de 
minimale ventilatie 15 m3/h per persoon of 2.5 m3/h per m2 vloeroppervlak 
bedraagt.)(Daarnaast worden er in een tweetal normen ook eisen aan de verse 
luchttoevoer gesteld. DeNEN 1087, ventilatie in woongebouwen, gaat uit 
van o.a. 25 m3/h per persoon. Tabel 3 op blz.13 bevat de uit deze norm 
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overgenomen waarden. In de NEN 1078, voorschriften voor aardgasinstalla
ties, worden eisen geformuleerd voor ruimten waarin toestellen staan op
gesteld die aardgas als brandstof verbruiken.In een keuken hoeft men vol
gens de NEN 1087, niet continu te ventileren, terwijl men volgens de NEN 
1078 bij gebruik van aardgasinstallaties uit veiligheidsoverwegingen dit 
wel moet doen. Zou electrisch koken toch energie besparen? 

rwmte volumestroom opmerking 

hoofdwoonkamer De ventilatie van de hoofdwoonkamer •s ge· 
lijk aan het totaal van de ventilatle van de 
overige kamers. 
Deze ventilatie mag niet lager zijn dan: 

0,021 m1/s (75 m 3/h) en hoeft niet hoger te zijn dan: 
0,042 mlJs (150 m 1/h) 

overige kamers') 0.001 m3/s per m 2 vloeroppervlak met een mm. van 
0,007 m1 /s (3,6 m 31h per m' vloeropp.) 

vloer opp. ;:> 10 ml 0.021 m 3/s! 75 ml/h) 
keuken 

vloeropp. _.. 10 m 2 0,028 m1/s (100 m 1/h) 

keuken. kookruimte in open ver- 0,021 m3/s {75 m 3/h) + ventilatie-eisen van de ,.andere uitsluitend d.m.v. 
binding met andere ruimte(n) ruimte(n)" een mechanisch ven-

tilatiesysteem 

kookgelegenheid (ook wel 0.001 m3/s per m 2 vloeroppervlak inclusief de ermee in uitsluitend d.m.v. 
kitchenette genoemd) in een open verbinding staande ruimte(n) met een een mechanisch ven-
wooneenheid') minimum van 0,014 m 3/s (50 m 3/h) en een lilatiesysteem 

maximum van 0,028 m 3/s (100 m 3/h) 

badruimte 0,014 mlfs {50 mlfh~ 

was- en/of droogruimte O,Ol4 m 3/s (50 mlfhl 

badruimte tevens was- en/ of 0.014 m 3/s (50 m 3/h) 
droogruimte 

wc 0,007 m 3/s {25 m 3/h) 

bad·, was- of droogruimte in com- 0,014 m1/s (50 m 3/h) 
binatie met WC 

bergkast, bergruimte. bergplaats. 0.001 mlfs per m 2 vloeroppervlak met een min. van 
kelder of zolder met een vloeroo- 0,007 mJ{s (25 m 3/h) 
pervlakte ;;; 1.5 m2 en hoger dan 
2m 

gasmeterkast zie voor de construc-
tieve uitvoering NPR 
1088 

gemeenschappelijk trappehuis eniof 1 x ruimte-inhoud per uur 
gang 

gemeenschappelijk gesloten trap- 1 x ruimte-inhoud per uur uitsluitend d.!T1.'·'· m;-1 
pehuis en/of gang welke niet be- chanische ventilatie 
grensd wordt door een buiten-

~ wand, hetzii niet grenst aan de 
buitenlucht 

- ·~--·---

Tabel 3. Eisen uit de norm NEN 1087. 

Over de hoedanigheid van de verse lucht zegt de NEN 1087 het volgende: 
- voor kamers moet de toetredende lucht voldoende zuiver zijn; 
- voor de hoofdwoonkamer is aanvaardbaar, dat de ventilatielucht uit andere 

kamers, gang, hal of trapportaal afkomstig is; 
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- voor de keuken, badruimte, wasruimte, WC, bergkasten, e.d. mag de toe
tredende lucht uit kamers, gang, hal of trapportaal afkomstig zijn; 

- verder is het wenselijk dat: 
a. de ventilatie in elke ruimte kan worden geregeld; 
b. de ventilatie van andere ruimten hierbij niet ingrijpend worden be

invloed; 
c. geen geuren zich vanuit de keuken en de WC kunnen verspreiden; 
d. de toetredende lucht, vooral voor de badruimte en de WC, niet geheel 

onverwannd is. 
Er is op dit moment onderzoek gaande op het gebied van minimale 
verse luchttoevoer aan een vertrek. Naarmate men beter isoleert, wordt het 
warmteverlies ten gevolge van ventilatie steeds belangrijker; met andere 
woorden ventileer zo weinig mogelijk. Als kwaliteitscriteria voor de lucht 
gelden o.a. de gehaltes aan co2, ureumfo~aldehydegas en radon. Zodra de 
resultaten van dit onderzoek bekend zijn is herziening van de desbetref
fende Nederlandse normen noodzakelijk. 

J{Ventilatie kan op een drietal manieren plaatsvinden, namelijk natuurlijk, 
mechanisch of een combinatie van beide. Bij de Nederlandse woningbouw vindt 
hoofdzakelijk natuurlijke ventilatie plaats (4~2). In dit hoofdstuk wordt 
ook de meeste aandacht besteed aan deze vorm van ventilatie. Oe luchtstro
ming vindt daarbij plaats door ramen en/of deuren en vertikale ventilatie
kanalen, met als drijfkracht druk- en temperatuurverschillen. 
De lucht dringt aan de windzijde (loefzijde) binnen en verlaat de woning 
aan de lijzijde en via de ventilatiekanalen. Bij het draaien van de wind 
verandert de drukverdeling rond een gebouw en daarmee het luchttransport 
in een gebouw. Temperatuurverschillen veroorzaken het zogenaamd schoor
steeneffect. Lucht met een hogere temperatuur bezit een lager soortelijk 
gewicht dan koude lucht. Een hoeveelheid warme lucht, omringd door koude 
lucht, zal daarom stijgen. Dit verschijnsel versterkt tijdens een stooksei
zoen de afvoer via de ventilatie- en rookgaskanalen. 
De optredende wind- en temperatuureffecten kunnen elkaar versterken of el
kaar tegenwerken. 
Bij hoge windsnelheden is het temperatuureffect in het algemeen te verwaar
lozen; bij lage windsnelheden wordt de temperatuurinvloed belangrijker. 

X'De natuurlijke ventilatie door gesloten :·amen en deuren (infiltratie) tij
dens het stookseizoen in de woningbouw varieert in Engeland tussen 0.4 en 
1.2 maal de vertrekinhoud per uur (4!16). De Engelse woningbouw verschilt 
ten opzichte van de Nederlandse, doordat er geen vertikale kanalen aanwezig 
zijn en doordat de gevels minder luchtdicht zijn (4~8)?(Daar er in de woning-
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bouw steeds ramen en deuren zullen worden toegepast, zal altijd een zekere 
mate van natuurlijke ventilatie aanwezig zijn. Deze gevelopeningen zijn 
noodzakelijk om een gewenste relatie met buiten te onderhouden en om, indien 
noodzakelijk, grote luchthoeveelheden te ventileren, bijvoorbeeld in de 
zomer. De infiltratie door ramen en deuren veroorzaakt in veel situaties 
ongecontroleerd energieverlies. Men zal, wil men energiebewust ventileren, 
moeten trachten het luchttransport in een gebouw of woning onder controle 
te krijgen en op de juiste plaats de noodzakelijke luchthoeveelheden toe 
en af te voeren. 

· Energiebewust ventileren betekent gecontroleerd ventileren. Met mechanische 
ventilatie wordt de kwaliteit van de luchtverversing beter gewaarborgd. 
Bovendien biedt dit systeem de mogelijkheid om warmte terug te winnen en 
de ventilatie te verminderen, bijvoorbeeld tijdens de nacht. Door strenge 
eisen aan ramen en deuren te stellen wordt de ongecontroleerde ventilatie 
beperkt. Het buitenklimaat zal echter steeds het ventilatiegedrag van een 
woning of gebouw blijven beïnvloeden, zelfs bij goed sluitende ramen en 
deure~rVoor de Engelse bouwwijze is dit geïllustreerd in fig.4.2. 

3·0-

0 

I 

0 1 

+ Natura I ventil at ion ·House unsealed 

o Mechanica! ventilation-Hcuse unsealed 

• Mechanica I ventilation· Windows and 
doors sealed 

0 • • 0 

0 • 
0 

0 0 

• tb+ + 
+ • • +o 

0 
+ • 

+ + 
+ 

* + 

* 
+ 

+ 

I I J I I 

2 3 4 5 6 
Wind speed(m/s) 

Fig.4.2. Natuurlijk en mechanisch ventilatievoud in de BGC
proefwoning (4:18). 

Vóór de energiecrisis, in 1964, concludeerde ir.E.van Gunst in de Post
Academiale Cursus 11 8innenklimaat11 al dat het aanbeveling verdient de ramen 
en deuren in woningen te voorzien van tochtstrippen en daarnaast de woning 
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uit te rusten met een aantal ventilatie-openingen, welke goed regelbaar 
en afsluitbaar zijn. Recent onderzoek in Zweden toont aan dat het toepas
sen van goede tochtprofielen in de Zweedse woningbouw het ventilatievoud 
gemiddeld verminderde van 0.9 tot 0.5 (4~12). Het beste resultaat werd 
hierbij verkregen met buisvormige tochtprofielen, gemaakt van speciale 
rubbersoorten (diameter 8 mm, wanddikte 0.7 mm). Voor deuren verdienen v
vormige tochtprofielen vaak de voorkeur boven de buisvormige profielen, 
daar het sluiten van de deur dan minder kracht vergt. Het resultaat van 
het aanbrengen van tochtstrippen wordt sterk verbeterd, indien men extra 
aandacht schenkt aan goed hang- en sluitwerk en vormvastheid van ramen en 
deuren. 

~!~!~g~-~s~YYrliJ~~-Y~u~1ls~1~-in_~u~gri~ 
l De grootte-orde van natuurlijke ventilatie wordt bepaald door: 
! a. het buitenklimaat; 

\\ tr~~\ b. de gebouwe i genschappen; 
tf' lc. het bewonersgedrag. 

ad.a. Buitenklimaat: 
Van de buitenklimaatparameters zijn de luchttemperatuur, de windsnel
heid en de windrichting van invloed op het ventilatiegedrag van wonin
gen en gebouwen. 
De temperatuur is van belang voor de grootte van de schoorsteentrek 
en wel als volgt {4:3): 

waarbij: 

( 4.1) 

~P = drukverschil over het kanaal (Pa) 
Pbu-Pbi = verschil in soortelijke massa tussen de buiten- en bin

nenlucht = Pbu (1- Tbu/Tb;) bij constante druk (kg/m3) 
g = zwaartekrachtversnelling (m/s2) 
h = hoogteverschil tussen de uitstroomopening en de plaats 

waar de lucht het gebouw binnendringt {bij een raamcon
structie is dit op halve hoogte van het raam) (m). 

Uit metingen van IG-TNO blijkt, dat zelfs bij korte ventilatiekanalen 
de werking hiervan belangrijk is ten opzichte van de totale ventila
tie (4:4). Er treedt ook natuurlijke ventilatie op ten gevolge van 
temperatuurverschillen over een gevel; dit is bij aanwezigheid van 
dichte ramen en vertikale ventilatiekanalen een verwaarloosbare hoe-
veelheid {4:1, 4:5). 
De op deze manier afgevoerde hoeveelheid lucht in vertikale ventilatie
kanelen en trappenhuizen is voor de energiebalans alleen van belang, 
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indien de luchttoevoer van de woning of het gebouw hierdoor toeneemt. 

Wind is erg moeilijk te kwantificeren in de tijd, van het ene op het 
andere moment kan zowel de richting als de snelheid sterk veranderen. 
Om toch enig inzicht te krijgen in het windgedrag wordt gebruik ge
maakt van windrozen. Hierin wordt op jaarbasis aangegeven hoe fre
quent êên bepaalde windrichting optrad met de bijbehorende gemiddel
de snelheden. Voor een exploitatieberekening is het van belang een 
(procentuele) verdeling van de windrichting en bijbehorende windsnel

heid te weten als gewogen gemiddelde over het stookseizoen. 
De windsnelheid wordt op een weerstation gemeten op 10 m hoogte in 
het vrije veld. Met behulp van een grenslaagtheorie is het mogelijk 
om de hoogte-afhankelijk van de windsnelheid in de berekeningen mee 
te nemen. De wind in de grenslaag wordt grotendeels bepaald door de 
wrijving, die de stroming ondervindt van het ruwe aardoppervlak. 
Naarmate de afstand tot de grond afneemt, vermindert de horizontale 
windsnelheid ook sterk. Bij afwezigheid van sterke thermische effec
ten hangt de grootte van deze wrijvingsinvloed af van de ruwheid van 
het oppervlak (zie fig.4.3., bron 4:19). 

500 

~---400 z, neurral -

~r 300 stabie 

200 ln (h) . 

100 f 'o~/ 
• 0 

Fig.4.3. Invloed oppervlakteruwheid op de grenslaag. 

Het profiel van de wind in deze figuur is gebaseerd oo metin~en bij 
grote windsnelheden en de hoogte z9 is de begrenzing van de grenslaag 
waarboven de windsnelheid onafhankelijk is van de hoogte en dus van 
de wrijving van het aardoppervlak. De grootte van de grenslaag is dus 
afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak. Bij lagere windsnelheden 
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wordt de hoogte van de grenslaag ook beïnvloed door thermische con
vectie die wordt veroorzaakt door het aardoppervlak. Bij sterke op
warming van dit oppervlak neemt de dikte van de grenslaag toe en bij 
afkoeling van het oppervlak wordt de grenslaag minder. 
In het algemeen hanteertmen bij de beschrijving van grenslagen boven 
het aardoppervlak de formules van Davenport {4~6). 

Op geringe hoogte geldt volgens Davenport voor stabiele lagen: 

V 
~ = ( h )y (4.2) 
vo n;; 

waarin: vh = windsnelheid hoogte h (m/s) 
v

0 
= windsnelheid referentie hoogte (meestal 10 m} 

h = hoogte h (m} 
h0 = referentie hoogte 
y = exponent die afhankelijk is van de ruwheid van het oppervlak. 

Meteorologen gebruiken een logaritmisch verband bij het beschrijven 
van de grenslaag, daar dit beter aansluit met de werkelijkheid (4~22). 

- V* z v =- ln- (4.3) 
z K zo 

waarin: vz = gemiddelde windsnelheid op hoogte z {m/s) 
v

1 
= wrijvingssnelheid; deze wordt bepaald door metingen van het 

windprofiel (m/s) 
K = constante van von Karman = 0.4 

z0 = ruwheidshoogte; deze is gedefinieerd als die hoogte, waarbij 
het geëxtrapoleerde windprofiel een windsnelheid gelijk aan 0 

heeft. 

Uit gelijktijdige windmetingen op verschillende hoogten kan een ruw
heidsmaat, de z

0
, worden bepaald. Daarnaast leidt grote ruwheid tot 

grote turbulentie {vlagerigheid); uit de turbulentiegraad kan men dus 
ook een ruwheidsmaat bepalen. 
Variatie in windsnelheid tussen twee hoogten kan als volgt worden be
schreven: 

v2 Vl = ln {h2/z0 ) 1 ln (h 1tz0 ) 

waarin: v1,2 = de windsnelheid in respectievelijk punt l en 2 (m/s) 
h1,2 = de hoogte van respectievelijk punt 1 en 2 (m) 
z0 = de ruwheidshoogte van het terrein (m) 

(4.4) 

In tabel 4 (blz.19) is voor een aantal klassen de z0-waarde gegeven 
(4:22). 
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klasse*) beschrijving z
0
-waarde 

1 open zee 0.0002 (m) 

2 landoppervlak zonder bijzondere 0.005 (m) obstakels of begroeiing 

3 vlak land met alleen oppervlakkige 0.03 (m) begroeiing 
4 bouwland met regelmatig laag gewas 0.10 (m) 

5 bouwland met afwisselend hoge en lage 0.25 (m) gewassen 

6 verspreid struikgewas, jong dicht opeen 0.50 (m) geplant bos 

7 grote bossen, laagbouw in dorpen en 1. 00 (m) voorsteden 

8 centrum van grote stad met afwisselend > 2 m hoog- en laagbouw 

Tabel 4. Ruwheidshoogte z0 • 

Met behulp van formule 4.5 is het mogel.ijk om de windsnelheid op on
gestoorde hoogte (h~ = 60 m) bij een weerstation (z0 = 0.03) te bepa-
1en, uitgaande van de gemeten snelheid op 10 m hoogte: 

V~ h~ h 10 . 60 10 
-:-:---- = 1 n (-) I 1 n (-) = 1 n ( ~) I 1 n ( 7'iï"i"5") = 1. 31 ( 4. 5 ) 
vknmi zo zo v.u.J v.u.J 

waarin: v~ 

vknmi 
hoo 

= de windsnelheid op ongestoorde hoogte (mis) 
= de op het weerstation gemeten windsnelheid (mis) 
= de ongestoorde hoogte (m) 

Voor de bepaling van de windsnelheid in een punt p met een andere 
ruwheidshoogte geldt (4:22): 

vp = vknmi t ln(6010.03)tln(hplz0 ,p) I ln(60iz0 ,p)tln{l010.03) 
(4.6) 

waarin: vp = de windsnelheid voor punt p (mis) 
hp = de hoogte van punt p (m) 
z

0
,p= de ruwheidshoogte behorende bij de omgeving van punt p (m) 

Formule 4.6 mag alleen gebruikt worden voor punten met een hoogte 
tussen 20 t z

0 
en ongeveer 30 m. De bruikbaarheid van deze formule 

voor stadscentra is uiterst twijfelachtig. In ieder geval moet dan 
de hoogte hp worden vervangen door hp - d, waarbij d de zogenaamde 

t) Voor bouwkundige toepassingen kunnen een aantal klassen vervallen, bij
voorbeeld klassen 1, 2, 4 en 5. 
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hoogte-correctie is en overeen komt met ongeveer 0.7 ~ de gemiddelde 
gebouwhoogte. 
De met deze formule verkregen waarden moeten met enige voorzichtig
heid worden gehanteerd, daar het door plaatselijke verschillen ten 
opzichte van de theori~ zeer goed mogelijk is dat er afwijkingen op
treden. Zo kunnen turbulente stromingen, die vooral rond hoge gebou-
wen optreden, het windgedrag sterk beïnvloeden. In gecompliceerde situatie~ 
is een windtunnel-onderzoek de enige manier om inzicht in deze materie 
te krijgen. 

ad.b. Gebouweigenschappen: 
Naast een aantal bouwtechnische gegevens (kierdichtheid, spleetlengte, 
enz.) is hierbij ook de vorm en de indeling van de plattegrond belang
rijk. Bij de in Nederland veelal gebruikte warmteverliesberekening 
volgens DIN 4701 (1959) wordt de warmtebehoefte ten gevolge van venti
latie berekend uit de spleetverliezen. 
Voor een raam in gesloten toestand geldt, dat het doorgestroomde lucht
volume bij een drukverschil ~p over het raam, 

V= l.a. {~p)l/n 
waarin: V = luchthoeveelheid (m3/s) 

1 = totale spleetlengte (m) 

gegeven wordt door {4~10): 

(4.7) 

a = luchtdoorlatendheidsfactor {lekheid) bij 1 Pa (= l N;m2) 
drukverschil (m3/s per m sp1eet1engte) 

~p = drukverschil over het raam (Pa) 
l/n = exponent, waarin n een waarde heeft tussen 1 en 2; bij slecht 

sluitende ramen nadert deze exponent de waarde 1. 

In tabel 5 (blz.21) zijn een aantal richtwaarden gegeven voor de lek
heid van verschillende constructies, overgenomen uit ISS0-4 (4:6) en 
de DIN 4701, ontwerp 1978 (4:7). 

Uit onderzoekingen is verder gebleken dat het, wat de lekheid betreft, 
weinig verschil uitmaakt of de raamconstructie aan overdruk of aan 
onderdruk wordt blootgesteld (4~11). De lekheidis wel afhankelijk 
van de hoek die de wind met het gevelvlak maakt. Hier is echter wei
nig over bekend. Voorts is de exponent 1/n niet alleen afhankelijk van 
de constructie, maar ook van de aard van de stroming (laminair~ tur-
bulent). In de praktijk wordt vaak als gemiddelde gebruikt de 
waarde 1/n = 2/3. 



ISS0-4 DIN 4701, ontwerp 
omschrijving a/10- 3 omschrijving 

ramen enkel 0.36/0.18 •) te openen, klasse B,C,D 11) 

enkel met tocht- 0.15/0.12 te openen, klasse A strip 
dubbel 0.24/0.15 niet te openen 
dubbel met tocht- 0.12/0.09 strip 

buiten- enkel 0.36/0.18 normaa 1 met dorpe 1 
deuren enkel met tocht- 0.15/0.12 erg dicht met tochtstrip strip 

binnen- zonder drempel 2.4 normaal, zonder dorpel 
deuren met drempel 0.9 dicht, met dorpel 

Tabel 5. lekheid van verschillende constructies in 10-3 m3ts perm spleetlengte bij 
een drukverschil van 1 Pa. 

1978 
a/10- 3 

0.008 

0.17 

0.03 

0.56 

0.28 

2.50 

0.83 

lk) De eerste waarde heeft betrekking op houten en kunststof constructies, de tweede waarde 

op metalen constructies. 
lkl) In de Duitse norm wordt, wat draaibare ramen betreft, alleen onderscheid gemaakt 

volgens de in DIN 18055, deel 2 vermelde klasse-indeling A, B, C of D. 

I 
N ..... 
I 
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Globale waarden voor de spleetlengte van diverse constructies zijn 
vermeld in tabel 6, overgenomen uit ISS0-4 (4:6): 

Raam· Spleetlengte 
of perm2 

,. deurhoogte raam· of 
deuroppervlak 

m m/m:! 

Ramen 0,5 7,2 
0,625 6,2 
0,75 5,3 
0,875 • 4,9 
1,0 4,5 
1,25 4,1 
1,5 3,7 
2,0 3,3 
2,5 3,0 

Deuren 
met twee vleugels 2,5 3,3 
met één vleugel 2,1 2,6 

~abel 6. Globale waarden voor de spleetlengte van 
ramen en deuren. 

Op dit moment ontbreken recente gegevens over gemeten a-waarden voor 
o.a. deuren, niet-draaiende ramen, etc. Voor een exploitatiebereke
ning zijn de in de ISSO-publikatie en DIN 4701 ontwerp 1978, vermelde 
waarden met enig voorbehoud te gebruiken, daar ze respectievelijk een 
te pessimistisch beeld geven en niet op de Nederlandse bouwpraktijk 
zijn afgestemd. 

Indien alle weerstanden op de door de lucht af te leggen weg bekend 
zijn, is het mogelijk om de natuurlijke ventilatie te bepalen. Dit 
kan met behulp van een handberekening, analoog aan DIN 4701, àf met 
een computermode 1 àf een e 1 ectri sch a na 1 ogon. Voor a 1 deze bereke
ningen is echter nog een moeilijk af te schatten gegeven nodig, na
melijk de drukverdeling om het gebouw. De uiterlijke vorm van een 
woning of gebouw bepaalt tesamen met de windrichting en de windsnel
heid de stuw- en onderdruk rond dat gebouw. 
Door middel van windtunnelonderzoek en metingen in de praktijk heeft 
men een aantal kenmerkende eigenschappen van de drukverdeling om ge
bouwen verkregen. 
De resultaten van zo'n onderzoek zijn in het algemeen alleen van toepas
sing op die concrete situatie, waarop het onderzoek betrekking heeft 

en indien de oppervlakte van de gevelopeningen kleiner is dan 20% van 
de totale oppervlakte. 
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Tot slot is de indeling van de plattegrond nog van belang voor het 
bepalen van de ventilatie-warmtebehoefte per vertrek, die afhanke
lijk is van de gewenste luchttemperatuur en het drukverloop in het 
gebouw. 

ad.c. Bewonersgedrag: 
Door het openen en sluiten van ramen en deuren is de natuurlijke 
ventilatie erg variabel. In Groot-Brittanië heeft men door middel 
van een aantal onderzoeken getracht enig inzicht te verkrijgen in 
dit bewonersgedrag (4~13, 4:14, 4:15, 4:16). 
Het ventilatiegedrag bleek erg afhankelijk te zijn van het buiten
klimaat. Het aantal geopende ramen nam af bij een dalende buitentempe
ratuur (zie fig.4.3.b) en/of stijgende windsnelheid; dit laatste ef
fect was echter niet zo duidelijk aanwezig. 

Average number of 
rooms wi th open 
window per house 
3 0 • 

/Dic:k & Thcmas 1951 
Sol id circ:les are i • o • 

days when wind " • /. 
speed exceeds 5 m/s o 6 

• 

.. 

/6 .. ~0 
I 0 0 0 0 

.,· Qll • "" 

o~· o Q ' " • 0 , "' 

0 1
cl 0 o a·~~ • ". 

Al 0 <>0 'b 8 o ., "'Brundrett 
.. ' " / ... • 0 "' • 1977 

o" oi: I o .:, • ."."'•• 
Q" 4.' • • • • r • • o 

0 <> r;/1 / 0 ••• • 011 :0"" "" 
•o/'/ g 0 o"• :,_6. o 

. o•,o • • *• .o •.", 6• • 

2 

0 ., } •• 

0 ~-5~------~0---------~5~-------1~0---------~15 
llean dai1y outdoor air temperature °C 

Fig.4.3.b. Relatie tussen geopende ramen en de buitentemperatuur. 
De open en dichte cirkels hebben betrekking op een 
onderzoek van Brundett (4~16). 

Rond 1950 Z1Jn een tweetal complexen onderzocht, die centraal werden 
gestookt. Het bewonersgedrag met betrekking tot het aantal geopende 
ramen bleek erg individu-afhankelijk te zijn. Door bewoning nam het 
venti1atievoud per uur toe van 1.51 en 0.88 tot respectievelijk 2.46 
en 1.98. Ogk bleek de extra ventilatie ten gevolge van het openen van 
een draairaam 1.4 maal zo groot te zijn dan het openen van een uitzet
raam {4:14). 
In 1976 zijn 123 centraal verwarmde eengezinswoningen onderzocht (4:15). 
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Naast de sterke invloed van het buitenklimaat bleek hier verder dat: 
- een huisvrouw die overdag buitenshuis werkte, in het algemeen 50% 

minder ramen opende dan een huisvrouw die thuisbleef; 
- naarmate het aantal personen per huishouden toenam het aantal ge

opende ramen steeg; 
- in opklimmende volgorde het aantal geopende ramen toenam van eet-

kamer, keuken, zitkamer, badkamer tot slaapkamer. 
In het stookseizoen 1977/1978 zijn in Engeland metingen verricht aan 
42 goed geisoleerde Noose prefab-huizen. Alle bewoners waren de hele 
dag thuis en er vond minimale ongecontroleerde ventilatie plaats. 
Hier bleek verder dat: 
- de bewoners in de winter ook vaak een raam openen; 
- de slaapkamers het meest werden geventileerd (was het duidelijkst 

voor ouders-slaapkamer); 
- een toename van het aantal .kinderen per gezin tot een groter aan-

tal geopende ramen leidde. 
De in Engeland gevonden relatie tussen het aantal geopende ramen en 
het buitenklimaat wordt ook bevestigd door metingen aan het vochtge
halte in woningen. Bij lage buitentemperaturen nam het verschil in 
vochtgehalte tussen binnen en buiten toe (4~15). 

4.2. Berekeningen in het dynamische rekenprogramma 

. Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat er nog onvoldoende gegevens bekend 
zijn om een nauwkeurige exploitatieberekening te maken over het warmtever
lies ten gevolge van natuurlijke ventilatie. Als invoergegeven wordt wel 
gevraagd de per vertrek toe te voeren verse buitenlucht. De hierbij beho
rende warmtelast wordt als volgt berekend: 

Qv = p • cp • V . ót 

waarbij: Qv = ventilatie-warmtebehoefte (W) 
p = soortelijk gewicht buitenlucht (kg/m3) 
cp = soortelijke warmte (J/kg°C) 
V = luchthoeveelheid (m3/s) 
ót = temperatuurverschil binnen-buiten (°C) 

(4.8) 

Deze warmtelast wordt vervolgens verwerkt in de warmtebalans van ieder ver
trek. In het model wordt verder geen aandacht besteed hoe die ventilatie 
tot stand zou kunnen worden gebracht. 
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4.3. Handberekening van de warmteverliezen t.g.v. infiltratie van buitenlucht 

1~~~1~-ê~r§~§QÎD9~9E~~~ 

In deze paragraaf zal een aanzet worden gegeven voor een berekeningsmethode 
voor de jaarlijkse warmteverliezen door infiltratie van buitenlucht, pas
send bij de graadurenmethode. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van een 
aantal onderzoeken van IG-TNO (4:9, 4:10, 4:11, 4:17 en 4:20). 

Deze berekening is alleen van toepassing voor op natuurlijke wijze geven
tileerde eengezinswoningen, die bovendien niet midden in een stadscentrum 
zijn gesitueerd. Bij mechanische ventilatie, welke plaats vindt in sommige 
eengezinswoningen en in meergezinswoningen, is de invloed van natuurlijke 
ventilatie beperkt. In een stadscentrum tenslotte, is het erg speculatief 
om uit te gaan van de in het vrije veld gemeten windsnelheid en windrich
ting. 

Er is gestreefd naar overeenkomst in gebruik van grootheden met de in 
Nederland meestal gebruikte ventilatie-warmtebehoefte-berekening, namelijk 
volgens de DIN 4701 ( 11 Regeln für die Berechnung des Wärmebedrafs von Gebäuden"). 
In tegenstelling tot de DIN 4701 kan in de nu volgende berekening echte~ 

wel rekening worden gehouden met de invloed van vertikale ventilatiekanalen. 

Zoals we reeds in paragraaf 4.1.2. (blz.20) zagen, kan luchttranspart door 
een constructie als volgt worden gekarakteriseerd: 

V = C (~p)1/n 
. 

waarin: V = luchtdebiet (m3/s) 
c = factor gedefinieerd als het doorgestroomde luchtdebiet bij 

een drukverschil van 1 Pa (m3/s.bij 1 Pa); de weerstand van 
het kanaal is evenredig met 1/C 

~p = drukverschil over de constructie 
l/n = exponent die afhankelijk is van de aard van de luchtstroming 

(laminair of turbulent) door de constructie. 
Zo geldt voor een gevel of binnenwand met luchttransport door kieren en 
spleten: 

v = c (~P)2;3 (4.9) 

waarin: C = I(a1 ~ 11) van alle luchtdoorlatende delen 
a; = luchtdoorlatendheidsfactor (lekheid) van spleet i bij 1 

Pa drukverschil (m3/s perm spleetlengte) 
1; = lengte van spleet i (m) 
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Voor luchttransport door een vertikaal kanaal geldt: 

v = c (t.p)l/2 (4.10) 
A' 

waarin C = h ö.S (in bijlage IV is de herkomst van deze for-
,JfP·. li + ~~;) mul e verder uitgewerkt) 
',' .J 

A' = doorsnede doorstroom-opening (m2) 
p = soortelijke massa van de lucht (kg;m3} 

À = weerstandscoëfficiënt (·) 
D = hydraulische diameter = 4 ~ A1 /omtrek (m) 
r~ = som van de verliesfactoren die worden gevormd door plaat

selijke weerstanden, bijvoorbeeld bochten, kapjes, aftak
kingen, e.d. (-). 

De weerstandcoëfficiënt À is afhankelijk van het Reynold-getal en de rela
tieve oppervlakteruwheid van het kanaal. Bij ventilatiekanalen bepaalt het 
rooster, tesamen met het kapje op het dak, de weerstandsfactor Eç. In de 
praktijk geven de waarden À = 0.02 en Eç = 2 een reële benadering. 

Bij het berekenen van het luchttransport door een woning of gebouw wordt 
gebruik gemaakt van het volgende analoge model: 

P4,geve1 

_ _,..,.V 

Figuur 4.4. 3chematisering van het luchttransport door een woning. 

Er wordt van deze vereenvoudiging gebruik gemaakt, daar uitgebreidere sche
ma's niet bruikbaar zijn in een ~berekening voor de bepaling van het 
jaarlijks energieverbruik voor verwarming. Indien er geen binnenwand aanwe
zig is, nadert c2 tot oneindig. Wanneer in een vertrek aan de onderdrukzij
de van een gebouw zowel een vertikaal kanaal als een lek in de gevel aanwe
zig is, nadert P3 tot P4• Er wordt dan aangenomen, dat bij dit knooppunt 
alle luchttransport plaatsvindt door het vertikale kanaal. Eenzelfde aan
name geldt ook, indien er bij knooppunt P2 een vertikaal kanaal aanwezig 
is, dan nadert c2 namelijk tot 0. 
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In de berekening wordt dus uitgegaan van maximaal 3 in serie geschakelde 
weerstanden. Voor de woningbouw is deze vereenvoudiging meestal toepasbaar; 
hoewel het in een aantal situaties noodzakelijk zal zijn enkele kunstgrepen 
toe te passen. Een extra moeilijkheid wordt hierbij gevormd door de expo
nent 1/n die behoort bij het drukverschil: 

V= C (t.p)l/n of t.p = ('if)n • (f) n 

Dit kunnen we vervangen door: 
n 

t.p = i.R waarbij i = (V)n en R = (f) 

Twee in serie geschakelde weerstanden R1 en R2 zijn equivalent met een weer
stand R3 die als volgt kan worden bepaald: 

t.p 

t.p = t.pl + t.p2 

iR3 = iR2 + iR1 + R3 = R2 + R1 

Twee parallel geschakelde weerstanden R1 en R2 zijn equivalent met een weer
stand R3 die als volgt kan worden bepaald: 
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Bij electrische netwerken maakt men ook vaak gebruik van ster-driehoek
transformaties: 

p 
R1,2 

waarbij geldt (4.21): 

R1R2 + RlR3 + R2R3 
Rl,2 = 3 enz. 

Daarnaast is een vaak gebruikte methode om. op efficiënte wijze druk .en 
volumestroom van een tak van een netwerk te bepalen die, welke gebruik maakt 
van het theorema van Thêvenin of dat van Norton (4:21). Hier wordt verder 
niet op ingegaan. 

Uitgaande van de drie in serie geschakelde weerstanden uit fig.4.4 is het 
moge 1 ijk om de ventilatiehoevee 1 hei d te bepa 1 en, indien de door het raam 
naar binnen gestroomde lucht: 
-naar buiten stroomt door een vertikaal.kanaal, of 
-naar buiten stroomt door een gevel. 
Voor het schema op blz.26 geldt: 

pl - p2 = (~) 

p2 - p3 = (tf) 1/a 

P3 - p4 = (~) 1/S 

Indien ~p gelijk is aan het drukverschil tussen loef- en lijzijde van het ge
bouw, dan geldt: 

\ {4.11) 



' 
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Het streven is de ventilatie als volgt te berekenen: 

~ = c1 ~ G ~ (~p)a (m3/s) (4.12) 

waarin: V= luchtdebiet (m3/s) 
c1 = luchtdoorlatendhei.d van de constructie aan loefzijde (m3/s bij 1 Pa) 
G = gebouwfactor, die de luchtdichtheid van het gebouw karakteriseert (-) 

~P = drukverschil tussen lij- en loefzijde (Pa) 
a= exponent die hoort bij de luchtinfiltratie door de constructie aan 

de loefzijde(= windzijde); a= 2/3. 

Substitutie van (4.12) in (4.11) levert: 

l/a C 1/a C 1/S 
~p = (G ~ ~pa) + (~ ~ G ~ ~pa) + (~ ~ G ~ ~pa) 

2 3 
of: c c 

1 = Gl/a (1 + (~)1/a) + Gl/6 {~)1/6 ~ ~p(a/S-1) (4.13) 

Ste 1: 

Ris een vertrekeigenschap en is vergelijkbaar met de 11 Raumke"nngrösse" uit 

de DIN 4701. 

H is een gebouweigenschap en is vergelijkbaar met het bouwtechnische gedeel
te van de 11 Hauskenngrösse 11 uit de DIN4701. 

Verg1.(4.13) wordt dan: 

1 = G1/a (1 + (j _ 1)1/a) + G1/S (* _ l)l/B ~ ~p(a/B-1) 

Bij bekende R, H en ~P kan op iteratieve wijze de gebouwfactor G worden be
paald. 

Het energieverlies door infiltratie van buitenlucht is als volgt te beschrij
ven: 

waarin: V= luchtinfiltratie (m3/s) 
= C ~ G ~ ~p2/3 

1 ~p 

(w) 

G~p = gebouwfactor bij een drukverschil ~p (en bekende R en H) 
p = soortelijke massa van de buitenlucht= 1.2 kg/m3 

cp = soortelijke warmte van de buitenlucht= 1000 J/kg°C 

Tbi - Tbu = temperatuurverschil binnen-buiten (K) 

(4.14) 
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Er is van afgezien om de p- en de cp-waarden aan de bui tentemperatuur te kop
pelen, daar hierdoor een schijn-nauwkeurigheid wordt gesuggereerd die in het 
niet valt ten opzichte van de gegevens over windrichting, drukverdeling over 
een geve 1 , enz. 

Uit vergl. (4.12) en (4.14) volgt: 

2/3 
Qv = Cl * G~p * (~p) * pep * (Tbi - Tbu) 

waarin: ~P = P1 - P4 

= ~Pwind + ~Pthermisch 

óPwind = drukverschil ten gevolge van windeffecten 

= b J tPV2 

(4.15) 

b = verschil-drukcoëfficiënt; d.w.z. de verhouding van de wind
druk op een gevel of dak ten opzichte van de snelheidsdruk op 
ongestoorde hoogte 

ipv2 = snelheidsdruk van de wind op ongestoorde hoogte (zie ook blz. ). 

Zoals we reeds op blz.16 zagen, geldt voor het drukverschil ten gevolge van 
thermische trek: 

Tb· - Tb 1 .. u 
~Pthermisch = p.g.h * ---

Tbi 

Voor een exploitatieberekening geldt dan: 

Vergl. (4.17) kan vereenvoudigd worden tot: 

- 2/3 
~v = c1 * G * (b.A + h.B) 

(4.16) 

( 4.17) 

(4.18) 

Hierbij zijn de termen Tbi-Tbu en pep in de variabelen A en B verwerkt. 

(Wh) 
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waarin: 9v = ventilatiewarmtebehoefte per stookseizoen (Wh) 

G = gemiddelde bouwfactor; is er geen vertikaal kanaal aanwezig, 
dan is de gebouwfactor G onafhankelijk van het drukverschil t.p, 
m.a.w. G is constant voor eenzelfde type gebouw; indien er wel 
een kanaal aanwezig is, wordt de gebouwfactor afhankelijk van 
t.p; G is dan gelijk aan G bij het gemiddelde drukverschil t.p 

(zie ook formule 4.13) 
GR = aantal graaduren behorende bij de binnentemperatuur tbi 
A = het over een stookseizoen gesommeerde klimaatgegeven dat be

trekking heeft op de windeffecten 
B = het over een stookseizoen gesommeerde klimaatgegeven dat be-

trekking heeft op de thermische trek. 
De oplossingen voor A en B zijn verkregen door in eerste instantie uit te 
gaan van de in de extremen h=O en b=O berekende ventilatiewarmtebehoefte ~v 

(respectievelijk ~v,A en ~v,B). 

9v ,A 3/2 
A=[ _J /b 

c1 . G 
(h=O) (4.19) 

~ 3/2 
B = [ V ,B- J I h 

c1 • G 
(b=O) (4.20) 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van uurlijkse weergegevens van het 
K.N.M.I. in De Bilt; tijdens het decennium 1961-1970. De windsnelheid is het 
gemiddelde in 0.1 m/s van het afgelopen uur; de windrichting is gemeten in 
streken op het hele uur. De windroos is opgedeeld in 16 gelijke segmenten. 
Zolang er nog geen nadere informatie bestaat over de frequentie van de 
windrichting op jaarbasis, dienen de bestaande gegevens met voorzichtigheid 
te worden gehanteerd. 
De oplossingen voor A en B zijn per windrichting gemiddeld over de 10 stook
seizoenen uit de periode 1961-1970 en berekend als functie van de gewenste 
binnentemperatuur (10 < t; < 30°C). 

Bij deze berekeningen is uitgegaan van de volgende gangbare gebouwgegevens: 
- b = 0.5 of 0.7 (bron 4·.20); 

h = 3 of 8 m, ~ehorende bij eengezinswoningen; 
• R = 0. 7 of 0.9 (bron 4:6); 

- H = 0.5 of 0.5 (bron 4:7). 

Met behulp van deze waarden zijn combinaties gemaakt voor b-h en R-H. Onder
linge koppeling levert een viertal combinaties van gebouwparameters, die de 
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mogelijke variaties binnen de eengezinswoningen dekken (zie tabel 7). 

b=O.S; h=3 b=0.7; h=8 

R=0.7; H=O.S I II 

R=0.9; H=0.7 III IV 

Tabel 7. Combinaties van gebouwparameters die 
voor de berekening van A en B zijn gebruikt. 

Substitutie van de in de extremen gevonden waarden van A en B in de exacte 
formule (vergelijk 4.18) veroorzaakte een maximale fout van 4% ten opzichte 
van de werkelijke waarden. 
Door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de vier waarden voor A en B, 
behorende bij de eerder vermelde combinaties I-IV, ontstond een Ä en B. 
Substitutie van deze Ä en B in de vier vergelijkingen van het type (4.18) 

gaf een maximale fout van 7% te zien ten opzichte van de werkelijk bereken
de waarden. Dit wordt toelaatbaar geacht. 
Hierdoor werden een Ä en B verkregen, die wel afhankelijk zijn van de binnen
temperatuur en de oriëntatie, maar niet van het gebouw. 

Indien geen vertikaal kanaal aanwezig is, geldt voor het energieverlies door 
infiltratie: 

• 
Qv = V~ pep * (Tbi - Tbu) (w) 

waarin: ~ = luchtinfiltratie 213 
= c1 ~ G * (b * ipv2

) * (Tbi - Tbu) 

Voor een stoqkseizoen geldt: 
I 2 2/3 

4?v =Cel* G *pep* E ((b.~pv) * (Tbi- Tbu)) (Wh} 

Dit kan worden vereenvoudigd tot: 

4'?v = cl * G * {b . F)2/3 
Uit (4.21) en (4.22) volgt: 213 

F ={pep it l: [ (b * ~pv2 ) * 
stook-
uren 

(4.21} 

(4.22) 
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Uit (4.17) en (4.19) volgt: 
2 2/3 3/2 

p cp iE E [ ( b iE ~ p v ) iE (Tb i - Tb u) ~ G ~p J 
stook-

A = uren I b (4.23) 

Naarmate de gebouwfactor van elk stookuur met het bijbehorende drukverschil 
~p (= G~p) beter overeen komt met G (dit is de gebouwfactor bij het gemid
delde drukverschil), geldt F =A. Berekeningen met de weergegevens van De 
Bilt toonden aan, dat sub~titutie van Ä (in plaats van F) in vergelijking 
(4.22) een maximale afwijking van 8% veroorzaakte ten opzichte van de werke
lijk berekende ventilatiewarrntebehoefte. Deze fout wordt toelaatbaar geacht; 
dus geldt: F = A. 

Tot nu toe is er alleen gekeken naar de A- en 8-waarden per windrichting. 
Per geveloriëntatie zijn echter meerdere windrichtingen van invloed op de 
infiltratie van buitenlucht. Ov~r het algemeen wordt bij. het beschrijven 
van 1 uchttransport in een gebouw door natuur.l i jke ventilatie, rekening ge
houden met de windsnelheidscomponent loodrecht op de gevel, indien de wind
richting een hoek maakt van maximaal 60° met de normaal op de gevel. Daar 
bij de gebruikte weergegevens de windroos is opgedeeld in 16 streken van 
22.5°, wordt bij de berekeningen van de variabele A deze zone beperkt tot 
een hoek van 56.3° (zie figuur 4.5). Bij het bepalen van het klimaatgegeven, 
dat betrekking op de thermische trek (B) heeft, wordt rekening gehouden met 
windrichtingen, die maximaal een hoek van 90° maken met de normaal. 

cos e 

/ 

(2.5 iE 22.5) 

Figuur 4.5. Invloed van de windsnelheid op de infiltratie door 
een gevel afhankelijk van de windrichting. 
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De waarden van B en Ä Z1Jn bepaald als functie van een over het etmaal con
stante binnentemperatuur en de geveloriëntatie (zie respectievelijk de fi
guren 4.6. en 4.7. op blz.34 en blz.35). 
Hierbij is alleen rekening gehouden met die uren, waarvan de temperatuur 
lager is dan de gewenste binnentemperatuur en de windrichting relevant is 
voor een bepaalde geveloriëntatie. Zo'n uur wordt waai-uur genoemd. 

N 

z 

Fig.4.6. B/10
9 als functie van de binnentemperatuur en de geveloriëntatie. 

De binnentemperatuur is gedurende het etmaal constant. B is het 
klimaatgegeven dat betrekking heeft op de thermische trek, in 
formule: 

(
Tbi : Tbu 2 3/2 

PC :t E ( ( pgh ) ) /3 :t (T . - T ) :t G ] 
P stook- bi b1 bu t.p 

B = uren 
I h 
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N 

z 

Fig.4.7. De waarde van A/109 als functie van de binnentemperatuur en de or1en
tatie. De binnentemperatuur is gedurende het etmaal constant. A is het 
klimaatgegeven dat betrekking heeft op windeffecten, in formule: 

z 2/3 3/2 
pep~ z: [ (b ~ ~ov) ~ (Tbi- Tbu) it G6P 1 

stook-

A = uren I b 
G 
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Het lijkt vreemd dat B oriëntatie-afhankelijk is. Toch is dit correct: A 
en B worden namelijk gesommeerd, tot de 2/3 macht verheven en vermenigvul
digd met een aantal gebouweigenschappen. Deze gebouweigenschappen zijn 
afhankelijk van de oriëntatie van de aangeblazen gevel. Vandaar dat B ook 
oriëntatie-afhankelijk wordt. 
Wat de waarde van Ä betreft, blijkt uit fig.4.6, dat de geveloriëntatie ZW 
meestal overheerst, bij de waarden van B is dit niet zo. Echter ook bij de 
waarden van A overheerst de oriëntatie ZW niet altijd; bijvoorbeeld als 
tbi = 10°C is de oriëntatie NO maatgevend. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door een wisselwerking tussen het aantal waai-uren, het gemiddelde tempera
tuurverschil en de gemiddelde windsnelheid per stookuur (zie tabel 8). 

tb i 
(OC) 

10 

20 

~ 

waai-uren graaduren xt per v (m/s) Aj10
10 apolo 

NO 

368 

437 

waaiuur 
ZW NO ZW NO ZW NO ZW NO ZW NO 

494 3432 2181 
: 

9.3 4.4 3.7 4.6 58 40 5.4 

710 7539 8678 17.3 12.2 3.6 4.8 194 340 32.0 

Tabel 8. Verschillen tussen de jaarlijkse stookuren van de 
NO- en de ZW-oriëntatie. 

ZW 

10.2 

37.0 

Indien tijdens het etmaal de binnentemperatuur variëert, door bijvoorbeeld 
nachtverlaging, is het noodzakelijk om nieuwe waarden voor A en B te berekenen. 
Deze verschillen namelijk ten opzichte van de eerder berekende waarden. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de uurlijkse waarden van A en B niet constant zijn 
tijdens het etmaal ('s morgens is de buitentemperatuur bijvoorbeeld het laagst}. 
Bovendien zorgt de exponent 2/3 voor een extra moeilijkheid: 

A2/3 + 82;3 ~ (A + B)2/3 

Het drukverschil per stoakuur bleek gemidde1dl8 pascal te zijn. Indien er 
een vertikaal kanaal aanwezig is, kan worden gerekend met een gebouwfactor 
G die is bepaald bij deze gemiddelde druk. Deze vereenvoudiging introdu
ceerde een maximale fout van 2% ten opzichte van de uurlijkse berekening 
(zie ook formule 4.18). 

~) Dit is de door het K.N.M.I. gemeten windsnelheid. 
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~~~~g~-ê~e2liQ9_Y~Q_9~-Y~~~il2~i~~srm~êe~bg~f~ê-eêr_§~QQ~§~i~2êD 

Er wordt onderscheid gemaakt in mechanische en natuurlijke ventilatie. 

~~~~f~l~-~~SQ2~i~~b~_Yê~~il~~iê 

Het warmteverlies per stookseizoen is hierbij als volgt: 

~V = p ~CP ~ V ~ GR/1000 (kWh) 

waarin: p = soortelijke massa van de lucht = 1.2 kg;m3 

:p = soortelijke warmte van de' lucht~ 1000 J/(kg°C) 
V = afgezogen luchtdebiet (m3/s) 
GR = aantal graaduren; zie bijlage I (°C h) 

(4.24) 

Incien er warmteterugwinning wordt toegepast, dient bovenstaand warmtever
lies te worden vermenigvuldigd met het bijbehorende rendement. Bij toepas
sing van dag/nacht-regeling dient deze berekening voor beide perioden te 
worden uitgevoerd. 

~~~~g!g!-~~~~~rlij~~-Y~~~il~~iê 

De ventilatiewarmtebehoefte is dan: 

~v = C1 ~ G ~ (b.A + h.B) 213 I .103 (kWh) (4.25) 

waarin: c1 = lekheid van de gevel aan windzijde= E(a.l) (m3ts bij 1 Pa) 
G = gebouwfactor, die afhankelijk is van de gebouweigenschappen 

H en R. 
b = verschildrukcoäfficiänt 
A = klimaatgegeven, dat de windinvloed weergeeft en afhankelijk is 

van binnentemperatuur en oriëntatie 
h =hoogte van de luchtkolom;.hoogteverschil tussen de top van het 

vertikale kanaal en de plaats waar de lucht het gebouw binnen 
komt (m); indien er geen vertikaal kanaal aanwezig is, dan 
geldt natuurlijk h=O 

B = klimaatgegeven, dat de invloed van thermische trek weergeeft 
en afhankelijk is van binnentemperatuur en oriëntatie. 

Deze berekening dient per geveloriëntatie te worden uitgevoerd. Bij veran
dering van de gebouwparameters tijdens het etmaal, bijvoorbeeld door toe
passing van rolluiken, nachtverlaging, moet de berekening van elke situatie 
worden gemaakt. 

c1 kan worden bepaald met behulp van tabel 5 op blz.21 en tabel 6 op blz.22. 

Zowel de gebouw- als de vertrekeigenschappen (H respectievelijk R) kunnen 
worden bepaald, indien de spleetlengte en de lekheid van alle vertikale 
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"componenten" bekend zijn (zie ook b1z.29). Indien er geen vertikaal kanaal 
aanwezig is, wordt voorH vaak de waarde 0.5 C'rijtjes-woning 11

) of 0.7 (vrij
staande of hoek-woning) gebruikt (4:7). De waarde van R varieert in het al
gemeen tussen 0.7 en 0.9 (zie ook tabel 9 op b1z.39). In tabel 10 is deC
waarde van een aantal ronde ventilatiekanalen gegeven als functie van de 
doorsnede en de hoogte. Bij bekende R en H kan men in tabel 11 of tabel 12 
de waarde van G opzoeken, voor respectievelijk een situatie met en zonder 
vertikaal kanaal. 

De factor b heeft betrekking op de luchtstroming op ongestoorde hoogte; de 
door het K.N.M.I. gemeten windsnelheid is als volgt gecorrigeerd: v = 
vknmi * 1.31 (zie ook blz.19): Voor een tweetal verschillende situaties zijn 
óp blz.41 en 42, en op blz.43 en 44 waarden voor b gegeven. 

In tabel 13 op blz.45 zijn voor een aantal dagperioden de waarde van A per 
stookseizoen voor de windrichting ZW weergegeven. 
Uitgebreide tabellen zijn te vinden in bijlage II. In tabel 14 is weerge
geven de verhouding tussen de A-waarde bij de oriëntatie ZW met de overige 
oriëntaties. Door combinatie van deze tabel met tabel 13 of bijlage II ver
krijgtmen de A-waarde voor e)ke geveloriëntatie. 

Hetzelfde is ook mogelijk met tabel 15 of bijlage II tesamen met tabel 16 
op b1z.46 voor wat betreft de bepaling van de 6-waarde voor elke gevel
oriëntatie. 

N.B. Bij het berekenen van de warmteverliezen ten gevolge van natuurlijke 
ventilatie heeft het wel of niet aanwezig zijn van een vertikaal ven
tilatiekanaal dus invloed op de te gebruiken tabellen voor de gebouw
factor G en de coëfficiënt b. 
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Doorlatendheid van aan 
Deuren in binnen wanden (en) windaarwal blootstaande 

' buitenwanden 

~(a·l}. 
uitvoering aantal --------~--

m3 / ( s· Pa'213) m3 /ih·(kg/m2)2!3) 

zonder drempel 1 ! ~ 4,8 I0-3 ~ 80 
I > 4,8 10-3 > 80 

2 ~ 9,0 lQ-3 ~ 150 

> 9,0 lQ-3 > 150 

3 ~ 12,0 I0-3 ~ 200 
> 12,0 10-3 > 200 

met drempel I 

I 
~ 1,8 lQ-3 ~ 30 

> 1,8 l0-3 > 30 

2 ~ 3,6 10·3 ~ 60 

i 
> 3,6 10·3 > 60 

3 ~ 5,-1- lQ-3 ~ 90 
> 5,4 I0-3 > 90 

Tabe1 9. De vertrek-eigenschap R (bron 4:6). 

9J {m) 

h (m) 0.10 0.12 0.15 

3 0.0063 0.0092 0.015 
6 0.0054 0.0084 0.014 

8 0.0053 0.0080 0.013 

Tabel 10. C-waarde van een rond ventilatiekanaal 
m3;s bij 1 Pa); zie ook bijlage IV. 

Aan te 
houden waarde 

; voor 

R 

0,9 
0,7 

0,9 
0,7 

0,9 
0,7 

0,9 
I 

0,7 

0,9 
0,7 

0,9 
0,7 



R > 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0.5 0.54 0.58 0.61 0.62 0.63 
0.6 0.61 0.67 0. 71 0.74 0.75 

H 

~ 
0.7 0.67 0.74 0.80 0.83 0.85 
0.8 0.71 0.80 0.86 0.90 0.92 

H 

0.9 0.74 0.83 0.90 0.95 0.98 
1.0 0.75 0.85 0.92 0.98 1.00 

Tabel 11. Gebouwfactor G, indien er ~een vertikaal kanaal 
aanwezig is. 

R > 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0.5 0.45 0.47 0.49 0.49 0.50 
0.6 0.56 0.59 0.62 0.64 0.64 
0.7 0.64 0.71 0.75 0.78 0.79 
0.8 a. n 0.79 0.85 0.89 0.91 
0.9 0.74 0.84 0.91 0.96 0.98 
1.0 0.75 0.85 0.92 0.98 1.00 

Tabel 12. Gebouwfactor G, indien er wel een vertikaal kanaal 
aanwezig is. 
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Fig.4.8. Verschildrukcoëfficiënt b. De hoogte van de woning tot aan het dak is 
5.40 men de diepte is 7.40 m. ~eetpunten op een veelvoud van 84 cm 
uit de nok op 1, 2, ..•. , 6 m hoogte boven het dakvlak (bron 4:20). 
Indien een vertikaal kanaal uitmondt in het gearceerde gebied, bestaat 
er vergrote-Kans op terugslag in dit kanaal. 

-!1.00 

-o.75 
-0.61 

-o.~o 
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Fig.4.9. Verschildrukcoëfficiënt b. 
De hoogte van de woning tot aan het dak 
is 5.40 men de diepte is 7.40 m. 
Meetpunten op een veelvoud van 84 cm 
uit de nok op 1, 2, •...• , 6 m hoogte 
boven het dakvlak (bron 4~20). 
Indien een vertikaal ventilatiekanaal 
uitmondt in het gearceerde gebied, be
staat er vergrote kans op terugslag 
in dit kanaa 1. 

-~.50 
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Fig.4.10. Verschildruk-coëfficiënten voor een gebouw van 12~12f48 m3 als 
functie van de ruwheidshoogte z0 • Deze resultaten zijn verkregen 
bij windsnelheid op ongestoorde hoogte van 8 m/s en een windrich
ting van 0° met de normaal. De pijl geeft de windrichting aan. 
Bron 4:23. 
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Fig.4.11. Verschildruk-coëfficiënten voor een gebouw als functie van de wind
richting a met de normaal bij een windsnelheid op ongestoorde hoogte 
van 8 m/s en een ruwheidshoogte z

0 
van 0.3 - 0.4 m. De pijl geeft de 

windrichting aan. 
Bron 4:23. 
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ETMAALPERIODE -

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

10 87 92 47 193 386 
11 119 133 66 276 543 
12 156 186 88 379 734 
13 200 250 115 503 962 
14 249 326 145 648 1225 

15 303 413 179 814 1521 
16 361 512 215 998 1847 
17 423 620 254 1199 2200 
18 488 737 296 1414 2578 
19 557 862 340 1644 2977 

20 628 995 385 1885 3397 
21 703 1134 433 2139 3836 
"'' ..:.....::... 780. 1280 483 2403 4293 
23 860 1432 534 2678 4768 
24 943 1590 587 2lt63 5259 

25 1027 1753 641 3258 5767 
26 1115 1921 698 3561 6289 
27 1204 2095 755 3874 6827 

Tabel 13. De waarde van A/109 voor een aantal etmaalperioden. 
A is het klimaatgegeven, dat betrekking heeft op windeffecten, 
voor de geveloriëntatie ZW. 

___.. geve 1 oriëntatie 

N NO 0 zo z ZW w I~W 

15 0.38 0. 77 o. 70 0.57 0. 77 l 0.69 0.34 
20 0.29 0.57 0.52 0.49 0.72 1 0.68 0.30 
25 0.26 0.49 0.45 0.46 0. 70 1 0.68 0.28 

Tabel 14. Oriëntatiecorrectie voor A als functie van de geveloriëntatie 
en de binnentemperatuur tbi 
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ETMAALPERIODE ~ 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

10 10.2 6.6 4.3 15.2 35.7 
11 13.7 9.2 5.9 21.2 49.0 
12 18.1 12.6 8.0 28.9 65.8 
13 23.3 16.9 10.5' 38.5 86.5 
14 29.5 22.2 13.6 50.2 111.4 

15 36.8 28.7 17.2 64.2 141.1 
16 45.2 36.3 21.5 80.9 175.8 
17 54.7 45.3 26.4 100.2 215.8 
18 65.3 55.7 32.0 1 '")Pj :: 

....... :;J 261.4 
19 77.2 67.6 38.3 147.8 312.8 

20 90.2 81.0 45.3 176.2 3"70.0 
. 21 104.5 96.0 53.0 207.8 433.4 

22 120.1 112.7 61.4 242.7 503.0 
23 136.9 131.1 70.6 280.9 5'78.8 
24 155.0 151.2 80.6 322.6 661.:1. 

25 174.4 173.0 91.3 367.7 749.8 
26 195.1 196.6 102.8 416.3 845.2 
27 217.1 222.0 115.1 468.4 947.1 

Tabel 15. De waarde van B/109 voor een aantpl etmaalperioden. 
B is het k1imaatgegeven, dat betrekking heeft op thermische trek, 
voor de geveloriëntatie ZW. 

~ geveloriëntatie 

N NO 0 zo z ZW w NW 

15 1.02 1.05 1.17 1.35 1.05 1 0.83 0.93 
20 0.87 0."86 0.98 1.20 1.02 1 0.84 0.87 
25 0.79 0. 77 0.89 1.13 1.00 1 0.85 0.84 

Tabel 16. Oriëntatiecorrectie voor B als functie van de geveloriëntatie 
en de binnentemperatuur tbi 
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HOOFDSTUK 5. WARMTEPRODUKTIE DOOR INTERNE WARMTEBRONNEN 

5.1. Algemeen 

. 
In een woning wordt door interne warmtebronnen (personen, verlichting, ap-
paratuur) warmte geproduceerd, bestaande uit een voelbaar en een latent 
deel. Voelbare warmteproduktie veroorzaakt een temperatuurstijging van het 
vertrek en latente produktie doet het vochtgehalte van de vertreklucht toe
nemen. In de woningbouw wordt alleen rekening gehouden met de voelbare warm
teproduktie (straling en convectie). De aldus vrijgekomen warmte kan de warm
tebehoefte van het vertrek geheel of gedeeltelijk dekken. 

Voor personen geldt dat in een behaaglijke omgeving ongeveer 70% van het 
metabolisme of stofwisselingsniveau wordt afgegeven door straling en con
vectie. In tabel 17 is voor een aantal woonactiviteiten de warmte-afgifte 
bepaald als functie van de omgevingstemperatuur. 

activiteit stofwisselings
niveau (W; 

slapen 80 
zitten 110 
staan 130 
koken/afwassen 160 

omgevingstemperatuur °C *) 
16 18 20 22 24 

Tabel 17. Voelbare warmteproduktie van een volwassen man; voor vrouwen en 
kinderen dienen deze waarden te worden vermenigvuldigd met res
pectievelijk 0.9 en 0.7. 

Deze waarden zijn ontstaan na berekeningen met behulp van een thermofysio
logisch rekenmodel van de mens (5:1). Hierbij is aangenomen dat: . 
- de wandtemperaturen gelijk zijn aan de luchttemperatuur; 
- de luchtsnelheid = 0.1 m/s; 
- de relatieve vochtigheid = 50%; 
- de kleding = 0.8 clo (1 clo vertegenwoordigt een warmteweerstand van 

0.155 m~K/W}; 
- de tijdsduur = 2.0 uur. 

*) Alleen de omgevingstemperatuur in het gearceerde gebied geeft een ther
misch behaaglijke omgeving. 
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Oe interne warmteproduktie in woningen door verlichting en apparatuur is 
moeilijk af te schatten, daar er een aanzienlijk verschil is in het gebruik 
van deze interne warmtebronnen. 
In een door TNO-TPD verricht onderzoek geeft men waarden voor de interne 
warmteproduktie in een woning (5:2). Deze gegevens zijn overgenomen in 
tabel 18. 

totale warmtepro- bijdrage aan de verde 1 i ng over .etmaa 1 
duktie kWh/dag woning kWh/dag 0-8 8-18 18-24 (kWh) 

personen 4.3 4.3 1.68 1.20 1.44 
electriciteit 7.1 3.7 0.48 0.95 2.31 
warm water/koken 13.3 6.9 1.00 2.65 3.24 

totaal {kWh/dag) 24.7 15.0 3.2 ' 4.8 7.0 

Tabel 18. Interne warmteproduktie, bron 5:2. 

5. 2. Berekeningen in het dynamische rekenp.rograrmna 

De inte~e warmteproduktie dient in het rekenprogramma door de gebruiker te 
worden ingevoerd en kan uurlijks en per vertrek worden gevarieerd. De aldus 
uurlijks vrijkomende warmte wordt met behulp van een vaste factor opgesplitst 
in eenconvectiefen een stralingsdeel. Deze factor heeft bij de normaal voor
komende warmtebronnen een gemiddelde waarde van 0.5 en. dit betekent dat de 
helft van de interne warmteproduktie direct ten goede komt aan de warmteba
lans van de lucht. De andere helft wordt over de vertrekbegrenzende vlakken 
verdeeld als opvallende straling en wordt daarna verdisconteerd in de warmte
huishouding van het vertrek. 

5.3. Handberekening 

§~~~1~-ê~~~~~QQ~-Q~r~~~DiDS~ID~~bQQ~D 

Hiervoor zijn, globaal gesproken, twee methoden in zwang: 
1. Breng de totale interne warmteproduktie volledig in mindering op de warmte

last, bijvoorbeeld door deze warmtewinst op te vatten als een fictieve tem
peratuurverlaging van de binnen1ucht, en wel als volgt: 

* Q = (EAk + pcV) t (Tbi - Tbu) - QI.W. = (EAk + pcV) * {Tbi - Tbu) 
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zodat: Q r* T I.W. 
bi = bi - (EÄk + pcV) 

oftewel: Q I. w. 
= ~{ r="'~A:'r'k --:+~p c:TlV~) 

waarin: Q = warmtelast (W) 
!Ak + pcV 
Q I.W. 
t:lTbi 

= specifiek warmteverlies (kl~h/K) 

= T.W.-produktie (W) 
= fictieve verlaging van de binnentemperatuur (K) 

Echter een dergelijke aanpak gaat er vanuit, dat het rendement van de in
terne warmteproduktie voortdurend 100% is. In het vervolg zal blijken, dat 
deze veronderstelling onjuist is. Bovendien heeft een fictieve binnentem
peratuur gevolgen voor de lengte van het stookseizoen, zodat deze voor 
iedere situatie telkens berekend zou moeten worden om de uiteindelijke 
warmtewinst ten gevolge van I.W. te bepalen. 

2. Bepaal het over het stookseizoen gemiddelde rendement van de interne 
warmteproduktie (I.W.). Een methode hiervoor wordt gegeven door dr.ir. 
R.J.A.v.d.Bruggen (5:3}. Hierin blijkt dit rendement per oriëntatie en 
per bedrijfstijd niet alleen afhankelijk te zijn van de som van trans
missie- en ventilatieverliezen per m2 raamoppervlak, maar ook van de groot
te van de I.W. per m2 raamoppervlak. Deze methode is tamelijk grof, doch 
verdient voor berekeningen op stookseizoenbasis duidelijk de voorkeur 
boven eerstgenoemde methode; 

Aan bovengenoemde methode kleeft echter een aantal bezwaren, die 
hoofdzakelijk samenhangen met het rekenen met een vast stookseizoen (15 
september- 15 mei), terwijl deze lengte o.a. afhankelijk zal zijn van: 
- de mate van isolatie; 
- de bouwwijze; 
- de gewenste binnentemperaturen; 
- de grootte van de I.W. 
Ter illustratie van bovenstaande beschouwe men de volgende 2 extreme si
tuaties: 
a. slecht geïsoleerde woning (grote k-waarde) met relatief lage binnentem

peratuur (At= tbi - tbu is klein); 
b. goed geïsoleerde woning (kleine k-waarde) met relatief hoge binnentempe

ratuur (t:lt is groot). 
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Voor beide situaties kan men het verloop van de transmissieverliezen over 
het stookseizoen weergeven als in figuur 5.1. Aan de hand van deze figuur 
ziet men. dat deze 2 onvergelijkbare situaties leiden tot eenzelfde waarde 

voor de totale transmissieverliezen per stookseizoen (=stook~eizoen A•k*L:.t) 
Vergelijk de 2 gearceerde oppervlakken. 
Echter de lengte van het stookseizoen is voor beide gevallen sterk verschil
lend. Volgens bovenstaande 2 methoden zou in beide gevallen het rendement 
van de I.W. over het hele stookseizoen gemiddeld gelijk zijn, hetgeen zeer 
onwaarschijnlijk is. 

Teneinde dan ook meer inzicht te krijgen in het verloop van dit rendement 
gedurende het stookseizoen, wordt voorgesteld over te gaan tot een m~ande
lijkse berekening van het rendement. Hierbij is gekozen voor een presenta
tie van het I. W. -rendement a 1 s functie van het gemi dde 1 d aanta 1 graaduren 
per dag van de bestudeerde maandelijkse perioden. Deze ietwat ongebruike
lijke grootheid heeft ten aanzien van de warmtelast het voordeel, dat deze 
gebouw-onafhankelijk is. Bovendien wordt deze grootheid door middeling te
vens onafhankelijk van de lengte van de beschouwde maandperiode. Overigens 
speelt deze grootheid in de uiteindelijke handberekening geen rol van bete
kenis. 
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Fig.S.l. Transmissieverliezen voor 2 extreme situaties: 
horizontaal gearceerd: slecht geisoleerde woning, lage tb i 
schuin gearceerd : goed geisoleerde woning, hoge tbi• 
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Op bovengenoemde gronden komt men dus tot de wat meer nauwkeurige maand
gewijze rendementsberekening. Hierbij worden per maandelijkse periode (ge
durende het stookseizoen}de volgende twee grootheden bepaald: 
a. het gem i dde 1 d aanta 1 gra.aduren per dag in de betreffende maandperi ode; 

b. rendement= (warmtela~t zond~rai~W .. ~ warmtelast met I.W. 

De warmtelasten zijn berekend met het dynamische rekenmodel en het refe
rentiejaar. M.et betrekking tot de graaduren per dag voor iedere maandelijk
se periode dient opgemerkt te worden, dat hierbij, indien niet uitdrukke-
lijk anders is vermeld, uitgegaan is van het standaard-temperatuurverloop 
van 22°C (8-24u) en 15°C (0-Su). 

§~~~g~!~_!DYl2~9-D~Sb~Y~rl~9lQ9 
De invloed van nachtverlaging op het I.W.-rendement hangt samen met het ver-
loop van de I.W. gedurende het etmaal. Op grond van hetgeen hierover in het 
reeds genoemde TNO-TPD-rapport (5:2) wordt vermeld, is gekozen voor een I.W.-

. verloop, zoals weergegeven in figuur 5.2. 
In alle gevallen is gerekend met een totaalproduktie van de I.W. van ca. 
15 kWh/etmaal voor éen hele woning. Verondersteld 1s voorts, dat de I.W.
produktie gedurende het hele jaar even groot is. Vergelijkende berekeningen 
met een I.W.-verloop, afwijkend van figuur 5.2., gaven een maximaal verschil 
van 2 % bij nachtverlaging en 1 % zonder nachtverlaging. 

0 6 8 "tijd(uren) 17 19 24 
·Fig.5.2. Etmaalverloop van de I.w~-p.roduktie. 
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Om de invloed van bovengenoemde samenhang tussen binnentemperatuur en I.W. 
te bepalen zijn voor een tweetal woningtypen, namelijk een relatief lichte 
constructie {houtskeletbouw) en een relatief zware constructie (gietbouw), 
berekeningen uitgevoerd. Enerzijds uitgaande van een constante temperatuur 
van 22°C over het hele etmaal, anderzijds met toepassing van een nachtver
laging tot 15°C van 0-8 uur. In beide situaties wordt aangenomen, zoals trou
wens in het hele verdere verloop van het verhaal, dat de temperatuur niet 
verder zal oplopen dan 26°C. Eventuele overschrijding wordt verondersteld 
te worden weggekoeld, bijvoorbeeld door het openen van ramen. 
De zonsinvloed wordt in dit stadium volledig buiten beschouwing gelaten. 
Gevonden werd in de eerste plaats, dat onder de genoemde condities de ver
schillen tussen houtskeletbouw en gietbouw minimaal waren, hetgeen een ge
volg is van het betrekkelijk geringe verschil in massa van de twee gebruik-
te gebouwtypen (zie ook bijlage V). · ~. 
Gietbouw scoort minder gunstig vanwege de iets grotere warmtecapaciteit, 
die hier nadelig werkt vanwege de toegepaste nachtverlaging. Bij gietbouw 
zal dus een relatief groter deel van de opslagwarmte minder nuttig gebruikt 
kunnen worden in de ochtendperiode, hetgeen resulte~rt in een lager I.W.
rendement. 
Voorts werd geconstateerd, dat voor beide constructies nachtverlaging een 
reductie van het rendement van de I.W. te zien geeft van maximaal 7% 
(zie fig.5.3). Dit is een gevolg van het feit~ dat van de gedurende de dag
periode (8-24u) in de constructie geaccumuleerde warmte bij toepassing van 
nachtverlaging een kleiner deel nuttig gebruikt kan worden in de ochtend-

periode {0-8u), dan zonder toepassing van nachtverlaging het geval zou zijn. 
Aangezien er wordt uitgegaan van toepassing van nachtverlaging, is het nood
zakelijk erop te wijzen, dat in al onze I.W.-rendementsberekeningen impli
ciet bovengenoemd effect is meegenomen; met andere woorden zonder toepas
sing van nachtverlaging zullen de rendementen hoger uitvallen, dan de door 
ons berekende. 
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5 10 15 20 
-<1l/dag (kWh/dag) 

Fig.5.3. Invloed nachtverlaging. 
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5.3.2.2. Invloed ventilatievoud 
-------------------------------
Hoewel in alle doorgerekende, volgens NEN 1068 klasse 11 goed 11 geïsoleerde, 
eengezinswoningtypen is gerekend met een ventilatievoud van 1, is tevens de 
invloed van een variatie van dit ventilatievoud op het I.W.-rendement nage
gaan. Dit is gedaan voor doorzonwoningen met verschillende glaspercentages 
(30 en 50),van verschillende afmetingen (groot en klein) en al of niet ge
situeerd als hoekwoning. In alle gevallen bleek de gevoeligheid van het z.w.
rendement voor een variatie van het ventilatievoud uiterst gering (d.i. in 
de orde van 1 à 2%), getuige het in onderstaande figuur weergegeven geval 
van een doorzonwoning met glaspercentage 30 • 
. Een hoger ventilatievoud leidde echter immer tot een groter I.~l.-rendement • 

. î . 

nr.w~-4~~~~~~~·+·!-"·-r··i 

la~.;.....:.-1-~'··~~-: . ..:.-.. , .. 

0 100 200 300 400 500 
---•• qraaduren/daq 

Fig.5.4. Invloed ventilatievoud voor normaal geïsoleerde woning. 
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Deze invloed is geëvalueerd aan de hand van berekeningen aan diverse een
gezinswoningen van het type 11 doorzonn met glaspercentages van respectieve
lijk 10, 30 en 50%. De gevoeligheid van het I.W.-rendement voor deze varia
ties bleek uiterst gering, d.w.z. in de orde van 1% voor een variatie van 
20% in het glaspercentage. Zie figuur 5.5. 
Een hoger glaspercentage leidde tot een lager rendement. Dit vindt zijn 
verklaring in het feit, dat via het grotere glasvlak ook een relatief gro
ter deel van de I.W. via straling verloren gaat. 
Terloops zij hier reeds opgemerkt, dat in de berekeningen de warmte-afgifte 
van de I.W.-bronnen plaatsvindt volgens de verdeelsleutel: half convectief/ 
half radiatief. In par.5.3.2.7 komt deze sleutel nog nader aan de orde. 

0 100 200 300 400 500 

--------•• oraaduren/dag 
Fig.5.5. Invloed glaspercentage voor normaal geïsoleerde woning 



-56-

ê.:.~:.g.:.1.:._l!J~l2~2-9r22~~~-i~!~r~~-~~!:'.!!!~~r9n~~~ 

Zoals reeds eerder vermeld, is bij alle berekeningen uitgegaan van een I.W.
produktie per woning van ca. 15 kWh/dag. Teneinde niettemin inzicht te ver
krijgen in de invloed van een afwijkende I.W.-produktie zijn simulaties uit
gevoerd met een normaal geisoleerde eengezins-doorzonwoning, waarbij I.W.
produkties zijn ingevoerd van respectievelijk 9, 15 en 21 kWh/dag. 
Hierbij werden de onderstaande resultaten verkregen, waaruit blijkt, dat 
deze invloed hoegenaamd te verwaarlozen is (zie figuur 5.6). 
Dezelfde berekeningen zijn uitgevoerd voor woningen van verschillende afme
tingen. Telkens bleken de variaties in de orde van enkele procenten te 
1 i ggen. 
Een hogere t.W.-produktie lei·dde tot een lager rendement, zowel vanwege het 
.eerder optreden van overschot-situaties, alsook vanwege de grotere straljngs
verliezen via het glasvlak. 

0 100 200 300 400 son 
-----~•.,.Qraaduren/ dag 

Fig.5.6. Invloed grootte I.W.-produktie voor normaal geisoleerde 
woning. (30% qlas) 
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Ter bepaling van de waarde van deze invlaedsfactor zijn simulaties uitge
voerd met eengezins-doorzon-woningen van 2 verschillende isolatieklassen, 
namelijk geisoleerd enerzijds volgens de klasse "goed" van NEN 1068, ander
zijds volgens de Deense norm, BR-77. Zie ook bijlage V. 
De resultaten zijn weergegeven in onderstaande grafiek. Hierin zijn zowel 
de resultaten voor houtskelet- als voor gietbouw weergegeven, aangezien 
blijkt, dat naarmate de isolatie toeneemt, ook het verschil in I.W.-rende
ment tussen deze twee bouwwijzen toeneemt, en wel tot ca. 5%. Bij volgens 
NEN 1068 geïsoleerde woningen lag dit verschil rond de 1%. Zie figuur 5.7. 
Ook de invloed van het glaspercentage is bij goed geisoleerde bouw iets ster
ker (verlaging van gemiddeld 3% bij een verhoging van het glaspercentage van 
30% naar 70%), dan bij normaal geisoleerde woningen (verlaging van 2% bij 
eenzelfde verhoging van het glaspercentage). 

300 400 500 
. . ~ qraaduren/daq 

Fig.5.7. Invloed ventilatievoud en bouwwlJZe. (30% qlas) · 
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Teneinde de invloed na te gaan van een keuze van de binnentemperatuur, welke 
afwijkt van de voor de overige, in onze berekeningen gehanteerde (22°C 
8-24u, 15°C 0-8u), zijn voor een eengezins-doorzonwoning simulaties uitge
voerd bij een binnentemperatuur over de dagperiode van 20°C, respectievelijk 
24°C. De resultaten zijn in figuur 5.8. weergegeven. Ook hier blij-
ken de variaties in het I.W.-re~dement niet erg groot, d.w.z. 1%/°C, hetgeen 
verwaarloosbaar is. Een hogere temperatuur geeft aanleiding tot een lager 
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I.W.-rendement. Om meer klaarheid over de achtergrond hiervan te verkrijgen, 
zijn de I.W.-rendementen weergegeven als functie van de tijd van het jaar. 
Zie figuur 5.9. Hierin ziet men, dat in voor- en najaar de situatie met ho
gere binnentemperatuur een hoger rendement te zien geeft, terwijl de situatie 
in hartje winter juist omgekeerd ligt. Een en ander hangt samen met de aan
name, dat de door de I.W.-bronnen afgegeven warmte voor de helft direct aan 
de lucht en voor de andere helft in de vorm van straling vrijkomt. Bij een 
hogere binnentemperatuur za1 met name in de winter het deel van de 11 Stralings
warmte11, dat nuttig gebruikt kan worden, kleiner zijn vanwege de grotere 
stralingsverliezen naar de buitenomgeving. 

--~--------------------------------~ 

.0 . 100 zon 300 F1g.S.8". Invloed b1nrrentemperatuur. 400 500 

augustus jul i 

Fig.5.9. Jaarverloop van het I.W. 4 rendement voor 2 verschillende 
binnentemperaturen. 
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Zoals reeds eerder opgemerkt, is met betrekking tot de warmte-afgifte van 
de I.W. de aanname gedaan, dat deze voor de helft langs convectieve weg en 
voor de andere helft in de vorm van straling vrijkomt. Dez~ aanname hangt 
af van de aard van de I.W. in de reële situatie. Bovendien is voortdurend 
gerekend met ongemeubileerde woningen. Alleen voor de vloer is de aanwezig
heid van vloerbedekking ingecalculeerd. Dit zij hier vermeld, aangezien ook 
deze factoren invloed uitoefenen op de uiteindelijk convectief aan de lucht 
afgegeven warmte. 
Teneinde nu de invloed van genoemde verhouding enigszins te achterhalen, zijn 
simulaties uitgevoerd, waarbij de convectieve fractie (= FR) 0.1 respectie
velijk 0.9 bedroeg. De resultaten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 

0 100 200 300 400 500 qraaduren/i 
Fig.5.10. Invloed verhoudingstralings-en convectief aandeel. 

Door interpolatie tussen deze 2 extreme waarden voor de convectieve fractie 
zien we dat voor FR= 0.4 respectievelijk 0.6 de in de figuur gestippeld 
weergegeven krommen gelden. De grote invloed van FR relativeert de invloed 
van de overige factoren, wat betreft de absolute waarde van de door ons be
rekende rendementen en rechtvaardigt verwaarlozing van gebouwparameters, zo
als glaspercentage, ventilatievoud, bouwwijze. Wel blijft overeind de kwali
teit van de invloedsfactoren. Met betrekking tot kwantitatieve conclusies is 

'terughoudendheid op zijn plaats. 
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Gebleken is, dat in alle uitgevoerde simulaties zelden rendementen hoger 
dan 90% of lager dan 70% optreden. Verder moet men niet vergeten, dat het 
hier om de t.W.-rendementen gaat, waa~bij de T.W.-produktie meesta1 een 
betrekkelijk kleine post vormt op de warmtebalans. 

Het feit, dat de rendementen in het algemeen zo weinig uiteen lopen is ove
rigens niet zo verwonderlijk. Het hangt namelijk ten nauwste samen met de 
gevolgde aanpak, die erin bestond het I.W.-rendement te bestuderen in een 
soort laboratorium-situatie, d.w.z. zonder zontoetreding. Vandaar dat een 
overschot-situatie zich hier zelden voordoet, hetgeen bij zontoetreding na
tuurlijk wèl vaker zal optreden. 
Wil men rekening houden met de maandafhankelijkheid van het I.W.-rendement, 
dan ontstaat door betrekkelijk grof te middelen over alle berekende situaties, 
de volgende lineaire benadering, waarin toch een geringe seizoensafhankelijk
heid is verwerkt. 

n = 72.5 + 0.025 :~t GR 

Fig.S.ll. Doorsnee I.W.-rendement. 

De fout, die op deze wijze wordt geïntroduceerd in de rendementsberekening, 
zal in de meeste gevallen niet groter dan 5% zijn. 
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5.3.3. Berekening op stookseizoenbasis 

Voor een meer globale aanpak, dan de bovengeschetste, Z1Jn voor alle door
gerekende woningtypen de rendementen berekend op basis van het vaste stook
seizoen (15 september- 15 mei). Hierbij bleek, dat dit rendement binnen de 
marge van de woningbouw ongeveer 80% bedroeg. Vandaar dat wij voor een 
minder nauwkeurige berekening voorstellen, deze waarde te hanteren. Nogmaals 
zij hier de nadruk erop gelegd, dat het eèn I.W.-rendement betreft, bij 
afwezigheid van zoninstraling. 
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HOOFDSTUK 6. WARMTEWINST DOOR ZONINSTRALING 

6.1. Inleiding 

2.:.!.:.!:.-~lg~m~~n 

Naast de t.W.-bronnen door personen en apparatuur, waarover we in hoofdstuk 
5 hebben gesproken, vormt de zoninstraling via ramen vaak de belangrijkste 
warmtewinst op de warmtebalans van een woning. 
De meeste exploitatieberekeningen gaan uit van een vast stookseizoen (15 sept-
15 mei) en leveren tamelijk onnauwkeurige schattingen voor de zonbijdrage in 
de warmtebalans van een woning. Deze bijdrage zal in het algemeen gedurenc!e 
het jaar sterk variëren. Zij is namelijk enerzijds afhankelijk van warmtebe
hoefte, anderzijds van het aanbod van zonnestraling. De warmtebehoefte (zon-
der zon) is afhankelijk van o.a. de mate van isolatie, glaspercentage, 
raamsystemen, al of niet toepassen van warmteterugwinning, tochtwering en 
als externe variabele, van de buitentemperatuur. De hoeveelheid opvallende 
zonnestraling wordt voornamelijk bepaald door de zonshoogte, plaats op de 
aardbol (0NB, samenstelling atmosfeer), aantal zonne-uren en door de toege
paste glaspercentages, al of niet aanbrengen van zonwering, etc. 
Met betrekking tot de twee genoemde weersvariabelen zonnestraling en buiten
temperatuur kan men voorts nog opmerken, dat deze niet ~o11edig met elkaar 
in fase zijn, doch dat de temperatuur (en dus in het algemeen de warmtelast) 
enigszins na-ijlt ten opzichte van de zonnestraling.) Zie figuur 6.1., blz.63. 

2.:.!.:.f.:._~gnn~~~r~lins~g~g~y~n§ 

Als invoergegevens zijn weergegevens gebruikt van het decennium 1961-1970, 
verstrekt door het K.N.M.I. te De Bilt. Deze gegevens zijn op magnetische 
tape opgeslagen. Aangezien deze tape echter met betrekking tot de zonnestra
ling alleen uurlijkse waarden van de globale straling op een horizontaal 
vlak bevat, was het noodzakelijk om, alvorens tot de simulaties over te 
gaan, enige bewerkingen op deze data uit te voeren. 

§!!.:.f!!!_ê~r~~~Ding_y~n_g~_2ir~s~~-~gnn~ê~rslins_ge_~~D-Y~r~i~221-Yls~ 

Allereerst is de globale straling gesplitst in een direct deel en een dif
fuus deel. Hiervoor is de in Nederland gangbare methode van Frantzen(6:1) 
gebruikt. Deze gaat uit van het experimenteel gevonden verband tussen de 

' 
globale straling en de directe straling op een horizontaal vlak, waarbij 
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september m~i 

Fig. 6.1. Relatie temperatuur-zonnestraling voor het stookseiz. 

de relatieve zonneschijnduur als parameter optreedt: 

shor = G . g <f-) 
0 

waarin: shor 
G 

= directe straling op horizontaal vlak (W/m2) 
= globale straling (W/m2) 

g (1L_) =functie van relatieve zonneschijnduur. 
so 

Oe diffuse straling op een horizontaal vlak is gelijk aan het verschil van 
de globale en de directe straling op een horizontaal vlak. 
In het algemeen is men echter meer geïnteresseerd in de waarden voor de di
recte en de diffuse straling op een vertikaal vlak. De directe straling op 
een vertikaal vlak wordt rechtstreeks uit de directe straling op een hori
zontaal vlak verkregen via de betrekking: 

svert = shor 1 cos(j) 
~ 

waarin: svert =directe straling op vertikaal vlak (W/m2) 
i = invalshoek (rad) 
h = zonshoogte (rad) 

De berekening van de diffuse straling op een vertikaal vlak is wat gecom

pliceerder. 
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Hiervoor is een metho_de gekozen die interpoleert tussen twee bestaande me
thoden voor de beschrijving van de diffuse hemelstraling, namelijk tussen: 
a. methode die de diffuse hemelstraling volledig isotroop van aard veronder

stelt. Dan is: 
dvert = 0.5 • dhor 

waarin: dvert = diffuse straling op vertikaal vlak (W/m2) 
dhor = diffuse straling op hortzontaal vlak (W/m2) 

b. methode van Threllkeld (6:2), die ervan uit gaat dat de diffuse hemel
straling sterk anisotroop van aard is. Deze stelt: 

dvert = dhor ~ f(y) 
waarin: f(y) = een.functie van de invalshoek. 

Er is gekozen voor een interpolatie, aangezien methode a een goede beschrij
ving geeft van een volledig bedekte hemel, terwijl methodebeerder een on
bewolkte hemel benadert. 
Interpolatie resulteert in de volgende formule voor de diffuse straling op 
een vertikaal vlak: 

dvert = B ~ f(y) ~ dhor + (1-8) ~ 0.5 • dhor 

waarin: B = (ä~~~) . C(h) 

C =functie van. zonshoogte, zie tabel 19. 

sin(zonshoogte) c sin( zonshoogte) 

0 0,05 4.88 0.45 - 0.50 

0.05 - 0.10 1. 78 0.50 - 0.55 

0.10 ' - 0.15 1.13 0.55 - 0.60 

0.15 - 0.20 1.00 0.60 0.65 

0.20 - 0.25 0.82 0.65 - 0.70 

0.25 - o. 30 0.75 0.70 - 0.75 

0.30 - 0.35 0.69 0.75 - 0.80 

0.35 - 0.40 0.64 0.80 - 0.85 

0.40 - 0.45 0.59 0.85 - 0.90 

c 

0.53 
0.52 
0.49 
0.47 
0.47 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 

Tabel 19. Coëfficiënt C als functie van sin (=zonshoogte). 
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Voor afleiding van bovengenoemde formule wordt verwezen naar bijlage VI, 
alwaar ook de plausibiliteit van deze methode wordt aangetoond. 
Met behulp van bovenstaande formules zijn voorts tabellen gegenereerd, 
waarin maandelijks, of per stookseizoen, de totale diffuse en directe stra
ling op vertikale en horizontale vlakken zijn weergegeven (zie bijlage VII). 

6.2. Berekeningen in het dynamisch rekenprogramma 

Als invoergegevens voor de simulaties Z1Jn de volgens bovenstaande formules 
bewerkte weergegevens van het referentiejaar (zie 6:3) gebruikt. 
Het model biedt de mogelijkheid verschillende raamsystemen te introduceren. 
Voor deze studie is gerekend met de volgende twee 11 raamsystemen 11

, die cor
responderen met twee extremen ten aanzien van het bewonersgedrag, namelijk: 
1. dubbel glas zonder zonwering; 
2. dubbel glas met zonwering, waarbij de zonwering in gebruik is, zodra er 

directe straling op de betreffende gevel valt en tijdens de avond- en 
nachturen. 

Met béhulp van deze extremen wordt het gemiddeld energiegebruik bepaald 
onder invloed van het gebruik van gordijnen (zie ook fig.6.2). 
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f 
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houtskeletbouw 

4500 . 

70 

a=met zonwering 
b=met vitrage 
c=zonder zonwering 

oriëntatir Z 

30 50 70 

glazpercentage (~) 

gietbouw 

Fig.6.2. Energieverbruik ~ voor verwarming van een woonvertrek 
met de binnenafmetingen: 8.9 ~ 4.9 f 2.6 m3 (per stookseizoen). 
Het vertrek heeft 1 buitengevel (afmetingen 8.9 f 2.6). 
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Na passage van het raamsysteem wordt van de ingevallen zonnestraling de dif
fuse component gelijkmatig over de vloer en de opstaande wanden verdeeld, 
terwijl de directe component alleen over de vloer wordt uitgesmeerd. Er 
wordt dus binnen de woning geen rekening gehouden met de richtingsafhanke
lijkheid van de invallende straling. 

§:.~.:.!:._fQ~~Q~~r~2im:J~f~~~gr 

In de literatuur {6:4) wordt ter vergelijking van raamsystemen veelal de 
zogenaamde zontoetredingsfactor ZTA gehanteerd. Deze is als volgt gedefini
eerd: 

ZTA _ totale binnenkomende zonne-energie 
- totale op~a11ende zonne-energie , 

indien geldt, dat binnen- en buitentemperatuur aan elkaar gelijk zijn. 

De aldus gedefinieerde ZTA-factor is onafhankelijk van de oriëntatie. In 
werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo (bijvoorbeeld hoekafhankelijke ab
sorptie). Daarbij komt nog, dat men niet zozeer geïnteresseerd is in moment
opnamen, bijvoorbeeld zonwering op of zonwering neer, maar in een gewogen 
gemiddelde per etmaal. Daarom zijn met behulp van een testprogramma de ZTA
factoren bepaald van de door ons gebruikte raamsystemen voor de diverse 
oriëntaties. Zie tabel 20. 

oriëntatie dubbel glas dubbel glas met 
vitrage 

N 0.67 0.67 
0 0.68 0.56 
z 0.69 0.50 
w 0.67 0.56 

Tabel 20. Zontoetredingsfactoren (gemiddeld per stookseizoen). 

Voor ZTA-factoren van raamsystemen, afwijkend van die welke in deze tabel 
zijn vermeld, zij verwezen naar bijlage III. 
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6.3. Handberekening 

§~~~1~_lnl~i9ing 

Bij het opzetten van een handberekeningsmethode om de invloed van zoninstra
ling op de warmtebalans van een woning te bepalen, stond ons aanvankelijk 
een soortgelijke aanpak voor ogen, als die welke is gevolgd bij de behande
ling van de interne warmteproduktie. Dat betekent een berekening op maand
basis, waarbij de zonsbijdrage in relatieve maat zou kunnen worden bepaald, 
d.w.z. als percentage van de maximaal in een bepaalde situatie invallende 
zonnestraling. De achterliggende gedachte was op deze wijze te komen tot 
een zeer beperkte set zonnerendementskarakteristieken, aangezien immers 
variabelen als oriëntatie, type raamsysteem en glaspercentage goeddeels 
geëlimineerd waren. De resultaten van de simulaties bleken deze hoop echter 
niet geheel te rechtvaardigen. Reden dan ook, waarom naast de bovengenoemde 
nog een andere methode is beproefd, die uiteindelijk beter aan de gestelde 
eis van eenvoud en uniformiteit voldeed. Deze laatste wijze van presentatie 
van de simulaties verdient dan ook de voorkeur. De resultaten hiervan vindt 
men in par.6.3.3. 
Aangezien echter de eerstgenoemde wellicht zelfs meer van belang is voor een 
beter begrip van de zonsinvloed in de woningbouw, volgen de resultaten hier
van in par.6.3.2. 

In de hierna volgende bespreking van de verschillende factoren, die invloed 
hebben op het nuttig rendement van de zonnestraling, is dit rendement steeds 
beschouwd als functie van de voor de interne warmteproduktie gecorrigeerde 
warmtelast èn de maximale zonnestraling. Dus in formule: 

4> 4>* corr corr 
4>zon,max 

4>zon,eff _ = -r----':....--

$zon,max -

met: ~ = 4> - n ~ 4> corr I.W. I.W. 

Hierin is: nzon =het (maandelijks) rendement van de zoninstraling(-) 
nr.w. = het (maandelijks) rendement van de interne warmteproduktie 
4>zon,eff = nuttig bruikbare zonnestraling over de gehele periode (kWh) 
4>zon,max =maximale zoninstraling over de gehele periode (kWh) 
4>r.w. = de (maandelijkse) interne warmteproduktie (kWh) 
4> = warmtebehoefte, zonder zon, zonder I.W. (kWh) 
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~corr = warmtebehoefte, zonder zon, met r.w. (kWh) 

~~orr = warmtebehoefte, met zon, met I. ~1. (kWh). 

De diverse maandelijkse warw.tebehoeften zijn uitgerekend met het dynamisch 
rekenmodel en het referentiejaar voor verwarming en koeling. 

q~~L~L~L-Mqcm~~l_g~i~ql~~~4~-~~ug~~iu~~Qaiugeu. 
De beide bestudeerde bouwwijzen, te weten houtskeletbouw en gietbouw, ver
toonden geen significant verschillend gedrag onder invloed van de zonnestra
ling. Oriäctatie en glaspercentage zijn echter van grote invloed, getuige 
onderstaande grafieken voor woningen van het type doorzon {zie fig.6.3), 
respectievelijk van het type tuinkàmer (zie fig.6.4). Steeds werden slechts 
de 4 hoofdoriëntaties onderzocht. In alle gevallen bleken de resultaten 
voor de oost- en west-oriëntaties nagenoeg samen te vallen. 
In het geval van de doorzonwoning werd de invloed van een variatie van het 
glaspercentage onderzocht door simulaties uit te voeren met een extreem 
hoog glaspercentage van 70%. 

100 

l 
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Nadere bestudering van fig.6.3 geeft te zien, dat verhoging van het glas
percentage de hoeveelheid invallende zonnestraling over het algemeen ster
ker doet toenemen dan de warmtelast, hetgeen tot uiting komt in een lichte 
verschuiving naar links van de karakteristieken. Voorts blijkt, dat het zon
nerendement bij een hoger glaspercentage over het algemeen lager is, het
geen zich overigens het sterkst manifesteert bij de noord-zuid-oriën-
tatie • Door interpolatie kunnen uit de figuur 6.3, ook de karakteristie
ken worden gevonden voor andere glaspercentages en oriëntaties. 

100 

' ; ·î 
l ! ; 
; ~ i -

' l 

1 10 <ltorr,A! zon ,max., 
Fig.6.4. Rendement zoninstraling voor normaal geïsoleerde 

tuinkamer-woning. (30% glas) 

~~~~~~~~-~~~~-~~l~~l~~~~~-~~~~~~~~!~~~i~~~~ 
Anders dan bij normaal geisoleerde woningen treden hier wel verschillen op 
tussen houtskeletbouw en gietbouw. In de figuren 6.5 en 6.6. zijn de resul
taten weergegeven van simulaties met beide bouwwijzen, voor verschillende 
glaspercentages. 
Over het algemeen liggen de rendementen voor houtskeletbouw iets hoger dan 
die voor gietbouw. De verschillen zijn echter niet groot, d.w.z. maximaal 
5%. Op zich lijkt een dergelijk resultaat verrassend, sterker nog, het lijkt 
niet te stroken met gegevens op stookseizoenbasis, waaruit blijkt, dat de 
zwaardere gietbouw vanwege het groter accumulerend vermogen in het voordeel 
is ten opzichte van houtskeletbouw. Deze paradoxale situatie kan worden op-
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gehelderd door zich te realiseren, dat het gedeelte van de grafiek, waar 
de verschillen zich het sterkst manifesteren, in feite correspondeert met 
de midwinter-situatie. Dit is de situatie, waarin de absolute zonbijdrage 
betrekkelijk gering is. Terwijl daar, waar de verschillen in de grafiek ge
ringer zijn (in relatieve maat!), dus in voor- en najaar, de zonbijdrage 
juist wezenlijk groter is. Tevens dient men in aanmerking te nemen, dat de 
aldus gepresenteerde karakteristieken behept zijn met een onnauwkeurigheid 
van rond de 3%, waardoor de onderlinge verschillen tussen de twee bouwwij
zen in dit gebied van dezelfde orde zijn als deze 11meetfout11

• 

1 10 
---•• 

41corr/ 41 zon ,ma x 

Fig.6.5. Rendement zoninstraling voor goed geïsoleerde hout-
skeletwoning. 

Vandaar dat de interpretatie van deze grafieken dan ook uiterst behoedzaam 
dient te geschieden, wil men niet tot voorbarige conclusies komen. Dit be
zwaar vormt dan ook een van de redenen waarom de in par.6.3.3. 1. en 6.3.3.2. 
te bespreken presentatie van de resultaten in feite de voorkeur verdient. 
Voorts blijkt een verhoging van het glaspercentage te resulteren in een ver
laging van het rendement, die voor beide bouwwijzen van dezelfde orde van 
grootte is. 
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1 10 

.n 
------•--· corr/~zon,max 

Fig.6.6. Rendement zoninstraling voor goed geïsoleerde 
gietbouwwoning. 
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_6_._~._2_._1_. __ tio_r:_n:_a_a_l_g_e_i_s_o_l_e_~t:_d_~-"l~e_r:g_~":_i_~S_\'!_o_~i_~g_~-
De resultaten van de simulaties met meergezinswoningen van het type giet
bouw zijn in onderstaande figuren 6.7. en 6.8. weergegeven voor 2 verschil
lende g1aspercentages. De invloed van het glaspercentage is van dezelfde 
aard als gesignaleerd bij de voorgaande woningtypen. Met betrekking tot de 
oriëntatie-afhankelijkheid valt op dat de oriëntaties oost en west over het 

100 

<Pcorr/tilzon,max 

Fig.6.7. Rendement zoninstraling voor normaal geïsoleerde meer
gezinswoning met 30% glas . 
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Fig.6.8. Rendement zoninstraling voor normaal geïsoleerde meer
gezinswoning met 70% glas. 
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_ 6_ ._ 3_ ._2_._ 5_ . __ G_o_e_d_ _g_e_ï_s_o_l_e_e_r:.d_e_ -~e_e_r:.g_e_z_i_ n_s_~o_n_ i_ n_g_e_n_ 
De resultaten van de simulaties met woningen van dit type zijn in onder
staande figuren 6.9. en 6.10. weergegeven, wederom voor glaspercentages 
van 30 respectievelijk 70%. Veel van hetgeen in het voorgaande is opgemerkt, 
is tevens van toepassing op deze woningen. Vergelijking van de resultaten 
met die van normaal geisoleerde meergezinswoningen leert, dat de krommen 
een vrijwel identiek verloop hebben, doch dat die voor goed geisoleerde bouw 
verschoven zijn ten opzichte van die voor normaal geisoleerde bouw. Dit is 
begrijpelijk, aangezien voor goed geisoleerde bouw de zon een relatief be
langrijker deel van de warmtebehoefte zal invullen, dan bij normaal geïso
leerde bouw het geval is. 
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Fig.6.9. Rendement zoninstraling voor goed geïsoleerde meer
ge~inswoning met 30% glas. 
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Fig.6.10. Rendement zoninstraling voor goed geïsoleerde meer
gezinswoning met 70% glas. 
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2~~~~~-B!9~E~i!.~2~ID~!~!OQ!f~!-~!Q.9!YQ19!-Y2D.~QQÎD~~r~liD9 
6.3.3.1. Algemeen. 
In deze paragraaf wordt de absolute bijdrage van de zon in 11Warmtebehoefte 
zonder zonn van een woning bekeken. Dit in tegenstelling tot par.6.3.2., 
waar is bepaald welk deel van de invallende zonnestraling bij een gegeven 
situatie zou kunnen worden benut. 
Daartoe zijn voor de in par.6.3.2. beschouwde situaties de volgende groot
heden grafisch. tegen elkaar uitgezet: 

~zon,eff ~zon,max en 
~corr ~corr 

waarin: ~zon,eff = nuttig bruikbare zonnestraling (kWh)· 
~zon max =maximaal invallende zonnestraling (kWh) 
~ ' = warmtebehoefte zonder zoninstraling, mèt I.W. (kWh). 
corr 

6.3.3.2. Eengezinswoningen. 
Door op boven beschreven wijze de resultaten van de simulaties grafisch uit 
te ze~ten, werden voor eengezins-doorzon-woningen de volgende krommen ver-

. kregen. Zie figuur 6.11. op blz.75. Hierin is als parameter het specifieke 

warmtever1ies*1 ingevoerd om de thermische kwaliteit van de onderzochte wo
ningen aan te geven. Isolatie volgens de Deense norm BR-77 correspondeert 
met een specifiek warmteverlies van 0.4 kWhtfc.m3), terwijl isolatie volgens 
NEN 1068 overeenkomt met een s.w.-waarde van 1.0 kWhÁ°C.m3J. Het glaspercen
tage bleek geen invloed te hebben op het verloop van de karakteristieken. 
Wel kwam bij goed geisoleerde bouw het al eerder gesignaleerde verschil tus
sen houtskeletbouw en gietbouw naar voren. 

6.3.3.3. Meergezinswoningen. 
Oe resultaten voor deze woningen zijn weergegeven in fig.6.12, op blz.75. 
Ook hier is het specifiek warmteverlies ingevoerd als parameter voor de ther
mische kwaliteit van de onderzochte woningen. Ook hier bleek het glaspercen
tage geen invloed te hebben. Wel werden telkens verschillende resultaten ge
vonden voor enerzijds de oriëntaties N, 0 en W, anderzijds Z. 

~) Onder specifiek warmteverlies wordt hier verstaan het totaal van transmis
sie- en ventilatieverliezen per m3 gebouwinhoud en per °C temperatuurver
schil binnen-buiten. 
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~zon ,eff 

~corr 

l 5 

o~~~--~~~~~~_.~~----
1 ~zon,max (%) 

Fig.6.11. Reductie warmtelast eengezinswoningen. ~corr 

~zon,eff 

~corr 

s.w. = specifiek warmteverlies kWh/{°C.m3.maand) 

0 1 2 3 tP zon ,ma x 
Fig.6.12. Reductie warmtelast meergezinswoningen~ corr 

(%) 
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6.4. Berekening op stookseizoenbasis 

Voor een minder nauwkeurige berekening van de zonbijdrage in de warmtelast 
van een woning, zijn in onderstaande figuren 6.13 en 6.14, respectievelijk 
voor één- en meergezinswoningen, deze posten uitgezet als funetie van de 
fractie <f>zon,maxf<t>corr.· De in deze variabelen voorkomende grootheden heb
ben nu echter betrekking op het vaste stookseizoen (15 september· 15 mei}, 
dit in tegenstelling tot de eerder gepresenteerde grafieken 6.11 en 6.12 
voor de maandelijkse berekening. In figuur 6.13 valt op, dat bij goed-geiso
leerde eengezinswoningen het verschil tussen gietbouw en houtskeletbouw ster
ker naar voren komt, dan bij de maandelijkse karakteristiek het geval i~. 

Nadere beschouwing van figuur 6.14 geeft, dat ook hier het al eerder gesig• 
naleerde onderscheid tussen enerzijds de orientaties N,O en W, anderzijds 
Z optreedt. Voor beide grafieken zijn slechts de karakteristieken weerge
geven voor de twee bestudeerde isolatieklassen met als parameter het spe
cifiek warmteverlies per m3 gebouwinhoud en per °C temperatuurverschil 
{zie ook voetnoot op blz. 74). 

' l 

1 ·. 
_.,.lP zon ,ma/lP corr. 

Fig. 6.13. Reductie warmtelast eengezinswoning. 
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1 

Fig. 6.14. Reductie warmtebehoefte meergezinswoning. 
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HOOFDSTUK 7. BEREKENINGSWIJZE 

De nu volgende berekening kan zowel op maand- als op stookseizoenbasis 
worden verricht, afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. Indien gebouw
eigenschappen tijdens het etmaal varieren, bijvoorbeeld gebruik van rollui
ken, dan moet de berekening voor de verschillende etmaalperiodes afzonder
lijk worden uitgevoerd. 

De warmtebalans luidt als volgt (zie hfdst.2): 

t= 1transmissie+ 1ventilatie- 1intern.- 1zon 

Voor het transmissieverlies geldt hierbij (zie hfdst.3): 

'transmissie =E(A.k) * Gr/1000 (kWh) 

Bij het bepalen van het verliesgevend oppervlak (A) gaat men uit van 
buitenwerks gemeten afmetingen. Eventuele "koudebruggen" kunnen worden 
meegenomen overeenkomstig de ontwerp versie NEN 1068, 1980. Voor de begane
grond vloer wordt ter compensatie van het kleinere. temperatuurverschil het 
vloeroppervlak voor de helft in rekening gebracht. 
Indien een vertrek grenst aan een niet verwarmde ruimte moet dit in de be
rekening worden meegenomen {dit geldt niet voor een kruipruimte). Zo worden 
bij een onverwarmde zolder de warmteverliezen door de kapconstructie als 
volgt berekend: 

1kap = Aplafond ' k• • Gr. 
waarin: Aplafond = plafondoppervlak in m2 

k1 =fictieve transmissie~coëfficiënt van het dak plus het 

Hierbij geldt: 

1 
Aplafond' k

1 

waarin: A dak 

kdak 

n 

V 

plafond in W/(m2.K) 

- 1 
- Ädak'kdak+ 0.33* n 

+ . 1 
~ V Aplafond'kplafond 

= dakoppervlak in m2 

=transmissie-coëfficiënt van het dak in W/(m2.K) 
= ventilatievoud van de zolderruimte 
= ruimteinhoud van de zolder in m3 
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Bij het bepalen van het ventilatieverlies wordt onderscheid gemaakt in 
natuurlijke en mechanische ventilatie. Voor een beperkt aantal situaties 
(zie ook hfdst.8, Aanbevelingen voor verder onderzoek) wordt in hoofdstuk 4 
een berekening gegeven van de natuurlijke ventilatie in woningen. In de 
overige gevallen kan men gebruik maken van de volgende vuistregels: 
- bij normale bouwwijze: ventilatievoud= 1; 
- bij normale bouwwijze en extra tochtwering: ventilatievoud = 0.8. 
Het bijbehorend warmteverlies wordt dan: 

~v~ntilatie = 0.33 * V * Gr/1000 (kWh) 
waarin: V =- ventilatievoud * gebouwinhoud.bij natuurlijke v~rttilatie; 

- afgezogen luchtdebiet.bij mechanische ventilatie. 
Indien er warmteterugwinning wordt toegepast, dient bovenstaand warmtever
lies te worden vermenigvuldigd met het bijbehorende rendement. Bij toepas
sing van dag/nàcht-regeling dient deze berekening voor beide perioden te 
worden uitgevoerd. 

Interne warmtebronnen vormen de eerste aftrekpost op de warmtebalans. De 
bijbehorende warmtewinst is nagenoeg gebouwonafhankelijk (zie ook ~fdst. 5). 
Bij een berekening op stookseizoen-basis is het rendement van de interne 
warmteproductie 0.8. Bij een maandelijkse berekening geeft figuur 5.11 op 
blz. 60 het rendement als functie van het gemiddeld aantal graaduren per 
dag. De grootte van de interne warmteproductie in een woning is weergegeven 
in tabel 18 op blz. 48. 

Bij de bepaling van de warmtewinst door zoninstraling wordt bij eengezins
woningen alleen rekening gehouden met de woonverdieping, aangezien hier 
meestal de thermostaat hangt. Bovendien geeft het woongedrag ten aanzien 
van het gebruik van gordijnen en openen van ramen op de slaapverdieping 
te weinig houvast voor een werkelijke zonbijdrage in die vertrekken. 
Bij meergezinswoningen nemen we de invloed van zoninstraling bij de slaap
vertrekken wel mee. Afhankelijk van de gekozen berekeningswijze, op maand
of stookseizoen-basis, kan men de bijdrage van de zon in de warmtebalans 
bepalen met respectievelijk de figuren op blz. 75 of 76. Hiervoor moeten de 
volgende grootheden worden bepaald: 

-~zon,max= maximaal invallende zonnestraling=EAglas"ZTA'~zon (kWh) 
-~corr = warmtebehoefte met aftrek van interne warmtebronnen, maar zonder zon-

bijdrage (kWh). Bij de woonverdieping van eengezinswoningen moet 
het warmteverlies naar de slaapverdieping niet worden meegeteld. 
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HOOFDSTUK 8. ÄANBEVELINGEN'VOOR VERDER ONDERZOEK 

Oe in dit rapport verwoorde kennis over het energiegebruik voor verwarming 
van woningen is nog voor uitbreiding vatbaar. Enerzijds betreft dit de 
berekening van de posten op de warmtebalans en anderzijds nog niet mee
genomen effecten. 

Aanvullingen m.b.t. warmtebalans: 
-Transmissie naar de kruipruimte. 
-Meer inzicht in optredende natuurlijke ventilatie. Door het loskoppelen 
van gebouweigenschappen en klimaatgegevens is het mogelijk om m.b.v. 
metingen of een simulatie met een elektrisch analogon de gebouweigenschappen 
te bepalen en deze te vermenigvuldigen met de in hoofdstuk 4 bepaalde 
weergegevens. Men beschikt nog over onvoldoende gegevens over de lekheid 
van verschillende, al dan niet van openingen voorziene, gevelconstructies 
en over de drukverdelingen rond gebouwen. 

Algemeen: 
-uitbreiding met weergegevens van meerdere plaatsen in Nederland; 
-rekening houden met interactie tussen de vertrekken, al dan niet onder in-
vloed van het verwarmingssysteem; 

-wederzijdse beïnvloeding door de woningen, o.a. beschaduwing; 
-meer inzicht in bewonersgedrag; 
-beïnvloeding energiegebruik door de keuze van verwarmingsinstallatie in 
relatie tot het bouwkundig ontwerp; 

-invloed open keuken en open trap; 
-invloed van verminderde warmtebehoefte op de teMDeratuuroverschrijdingen in 

de zomer. 



POSITIEVE GRAADUREN PER STOOKSEIZOEN, GEBASEERD OP HET DECENNIUM 1961/70. 

GEWENSTE LUI.:HTTEMF'EHATUUH (C) 
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I 

POSITIEVE GRAADUREN VOOR OE MAANOEN VAN HET STOOKSEIZOEN, 
co 

GEBASEERD OP HET DECENNIUM 1961-1970 ...... 
I 

GEWI::.NSTE LUCHTTEMPERATUUR (C) MAAN I• 9 
10 11 12 u 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

TIJ [I 
o- au lHI 170 238 321 417 522 637 759 685 1012 1140 126ü 1396 1524 1652 1780 1908 2036 
a-tau 4 10 20 40 74 127 199 292 402 ::i27 l.62 006 956 1110 1268 1426 1b85 1744 

18-24U 26 47 76 110 170 235 30/ 38'/ 474 565 658 753 849 944 1040 1136 1232 1328 
TOTAAL 149 227 334 479 ó61 8ü3 1143 1438 l/61 ~!105 2461 2828 3201 3::i79 3'160 •n42 4/25 ::il09 

GEWt::NSTE LUCHTTI:::I'IPERATUUR (C) MAAN[! 10 
10 11 12 13 14 15 16 ll 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

TIJI• 
o- au 509 664 843 1048 126'1 1504 1741:1 19'13 2241 248'1 2737 291:15 3233 3481 372'1 39/l 4225 4473 
8-lBU 158 2;:;9 350 ~iOO 691 914 1166 1436 1723 2019 2~~21 2627 2fJJ5 3244 3::i54 3064 4174 44il4 

18-24U 2~'/ 333 4!)0 584 737 903 10/'1 1261 1446 1631 H117 2003 2Hl'l 23/S 2561 274l 2933 3119 
TOTAAL 'i03 1237 1644 2132 26'16 3~121 39'12 4692 ;;.-uo 6139 6Bl5 "1615 8357 9100 91:l44 10::it:lfl 11332 12076 

GEWt:NSlE LUCiiTTEMPERATUUR (C) MAAN[• 11 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 '}C ...... 26 27 

TIJl• 
o- au 1~~5 157::i 1003 20;?;6 2272 2511 27tt1 2'1'11 3231 34ll 3711 39:51 41'11 4431 4671 4911 5151 5391 
B-lBU 1202 1461 1135 2019 2309 2b05 2'103 .5203 3503 3803 4103 4403 4'/03 :;;oo3 ::1303 5603 ::i 'lOl 62()3 

10<!4U B'll 1060 1n1 1406 1~;B2 1761 1941 2121 2301 24B1 2661 21j'll 3021 3201 331:11 3:';;61 3741 3921 
TOTAAL 3454 40'17 4769 :';;460 6163 M:i/7 ']~jtJ5 0315 '7'035 9/::i::i 10475 11.19.) 11915 12éd::i 133::i'5 1407::i 14795 1!551~ 



TIJ [I 
o- au 
a-tau 

1B-:.:4U 
TOTAAL 

TIJO 
o- au 
&-tBU 

18-:t'IU 
TOTAAL 

TI.m 
0- uu 
8-H.h.l 
18-~4U 

HilAAL 

TIJD 
()- SU 
e-t au 

18-Z4U 
TOTAAL 

TIJD 
0- l:lU 
fJ-l8U 

Hl-24U 
TOTAf.IL 

TIJD 

GEWC:NSlt:: LUCIHTEMPERATUUI( (C) 
10 11 12 13 14 

2~!70 

2454 
16:..:0 
6344 

2:512 
2757 
lBO:i 
7071 

2756 
3063 
1937 
7804 

3003 
3372 
2173 
8'547 

32:50 
3602 
23ti9 
9291 

GEIJHISlE LUCkHEMPERAlUUl~ <C) 
10 11 12 13 14 

2314 
2'1ü2 
1601 
6396 

2562 
2789 
1706 
"/137 

21UO 
3099 
1972 
7BB1 

3050 
3•109 
2150 
6625 

3306 
3119 
2344 
9369 

GEwf..f\ISlE LUCI-IlTEMPt:t~AlUUR <C> 
10 11 12 13 14 

2007 
1900 
1J07 
5214 

2231 
:!169 
1473 
5872 

2'1t:iti 
2443 
1641 
6!:139 

2601 
2120 
180'>' 
7210 

2906 
3001 
1978 
7tl85 

GEWENST!:': LUCHllEI'IPEHAlUUH <C) 
10 ll 12 13 14 

Hl77 
1338 
1010 
4285 

2123 
1613 
12:':Jl 
4987 

2311 
1903 
1434 
'5707 

2611:1 
2199 
1617 
6435 

2866 
2:10() 
1802 
7168 

_GEIJIO:NS1 E LUCHHEhf'EKIHUUR < 1::) 
10 11 12 l3 l4 

10(.4 
447 
473 

1983 

1262 
606 
603 

2492 

lt.l:S 
792 
740 

30:i3 

174'1 
1002 

904 
J6~5 

1987 
1233_ 
1068 
42138 

GEUI.':NSTE LUCkllEMPI:::I{AîUUN (C) 
10 11 1:.:! 13 14 

ló 

3498 ,, 3746 
3'192 .· 4302 
2::..45 2731 

10035 10779 

15 

3::.:;;4 
4029 
2530 

10113 

15 

3132 
3282 
2148 
B:::i61 

15 

3114 
2002 
191:.17 
7903 

15 

2226 
148::. 
1237 
4948 

15 

16 

3802 
4339 
2716 

10ü:i7 

16 

3358 
3564 
2317 
9238 

3362 
3107 
2172 
1:1642 

2466 
1/51 
1410 
5626 

16 

0- !.:lU 210 
&-18U 29 
13-~4U 63 

58 
384 
101 
143 
628 

488 
161 
200 
849 

598 712 
23tl - 329 
265 336 

830 
432 
411 

TOTML 302 1101 13'77 16'72 

17 

3994 
4ól2 
2'117 

11523 

17 

40~0 
4ó49 
2902 

11601 

17 

3503 
3U46 
24U6 
9915 

17 

3610 
3'113 
2358 
93B1 

17 

2706 
2027 
1::-iû5 
ó31f:l 

17 

9"18 
ti44 
490 

1981 

Hl 

42'l2 
4922 
3103 

12267 

12 

4291:1 
•W59 
30U8 

12345 

18 

3809 
'll28 
2655 

10592 

18 

3S58 
3719 
2544 

10121 

18 

2946 
2311 
1762 
7018 

10 

1067 
6ó:S 
571 

2301 

ttAAN[t 12 
19 20 21 

4490 
::i232 
3289 

13011 

4738 
5542 
347:') 

1375::1 

4986 
5052 
3ó61 

14499 

MAAND 1 
19 20 21 

4:::.46 
5269 
3274 

130U'ï 

19 

4034 
4'110 
2824 

11269 

4794 
:1579 
3460 

131:133 

MAAND 
20 

4260 
4692 
2994 

1194:5 

5042 
5089 
3646 

14577 

2 
21 

4486 
4974 
3163 

12622 

tiAAND 3 
19 20 21 

4106 
4026 
2730 

10862 

4354 
4jJ5 
2916 

1160::) 

4602 
4644 
3102 

12l41i 

tiAAND 4 
19 20 21 

3106 
2598 
1940 
7724 

3426 
2tl90 
2119 
8435 

MAND 5 

3ó6ó 
3Hl4 
229'1 
91443 

l·'i' 20 21 

lltlit 
728 
656 

2630 

1306 
'tlB 
742 

296ó 

1426 
1053 

829 
3308 

22 

3234 
ó1ó2 
3047 

15243 

22 

5290 
6199 
3832 

15321 

22 

4711 
5256 
3332 

132'N 

22 

4850 
•W54 
321:113 

13092 

22 

23 

5482 
6472 
4033 

15987 

23 

~::;:sa 
6~109 

40lf.l 
16065 

23 

4937 
5538 
3501 

13976 

23 

::i091:l 
5264 
3474 

u a Jó 

23 

390á 4146 
341H 3779 
2470 26:58 
9065 10583 

22 

1::i4ó 
1194 

9lfs 
3ó57 

23 

1666 
1337 
1007 
4009 

24 

5730 
6'782 
4219 

16731 

24 

:5706 
t.Ul9 
4204 

1óf:I09 

24 

5162 
592() 
3670 

146::-ïl 

24 

5346 
55'73 
3660 

14580 

24 

u at. 
4077 
2038 

11301 

1786 
1432 
1091!. 
4364 

25 

5978 
7092 
4405 

17475 

25 

6034 
7129 
4390 

17553 

25 

53BU 
6102 
3640 

15349 

25 

5594 
5893 
3846 

15324 

25 

4626 
4J7ó 
JOl IJ 

12020 

1906 
1629 
1186 
4721 

26 

6226 
7402 
4591 

1tl219 

26 

621:12 
743'i 
4576 

18297 

26 

5ó14 
6JIH 
400'} 

16006 

26 

5842 
6193 
4032 

16068 

26 

4664 
4676 
3198 

12740 

26 

2026 
1778 
1276 
5080 

27 

6474 
7712 
4777 

\8963 

27 

6530 
7749 
4762 

19041 

27 

5f:l39 
6666 
4178 

16663 

27 

6090 
ó503 
4218 

16812 

27 

5106 
4976 
3378 

13459 

27 

2146 
1927 
1366 
5439 

I 
Ol 
N 
I 
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Bijlage II Ventilatiegraaduren 

VENTILATIE-PARAMETERS PER STOOKSEIZOEN 

ETMAALf-'ER IODE 

o- e 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 87 92 47 193 386 
11 119 133 66 276 543 
12 156 186 88 379 734 
l3 200 250 ll~ ~03 962 
14 249 326 145 648 1 .-1.-J c;· 

~...:.. .... J 

15 303 413 179 814 1521 
16 361 512 21:.5 998 184? 
17 423 620 254 119'-1 2200 
18 488 737 296 1414 257B 
19 557 862 340 1644 29T7 

20 628 995 385 1885 33(.1'? 
21 703 1134 433 2:t39 3836 
'i "i 
.:...~ 780 1280 483 2403 4293 
23 860 1432 534 26/8 4768 
24 943 ,1590 587 2963 525<y 

.. ')~ 

.:.....J 1027 1753 641 3258 5767 
26 1115 1921 698 3:561 6289 
27 1204 2095 755 3874 6827 

A-WAARDE/10**9 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18-24 8 .. -24 0-24 

TBI 10 10.2 6 .. 6 4.3 1 ;.:;· ') 
·..J • ..:.... 35. /' 

11 13.? 9.2 5.9 21.2 49.0 
12 18.1 12.6 B.O 28.9 65.8 
13 23.3 16.9 10.5 3L{. :i 86 .. 5 
14 29.5 , .. ).~/ ·ï 

.,;_~ . .:- 13.6 '50.2 111.4 

15 36.8 28.7 1'7 .2 64.2 141.1 
16 45.2 36.3 21.5 80.9 175.B 
17 54.? 45.3 26.4 100.2 215.8 
18 65.3 s:s. 7 32.0 1' ... 1-') .... .:... .... :......~ 261.4 
19 77.2 67.6 38.3 14)'. 8 312.8 

20 90.2 81.0 45.3 1'76.2 370.() 
21 104.5 96.0 53.0 ;.;;.o'/.8 433.4 
22 120 .. 1 112.7 61.4 242.7 503.0 
23 136.11 131.1 70.6 280.9 578.8 
24 155.0 151.2 80 .. 6 322.6 661.1 

25 174.4 173 .. 0 91.3 36 '?. '7 749.8 
26 195 .. 1 196.6 102 .. 8 416.3 845.2 
~~7 217 .. 1 222.0 115.1 468.4 947.1 

B-WAARDE/ 1 (HH~9 
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VENTILATIE-PARAMETERS VOOR DE MAAND 9 

ETMAALPEk .L Ot•E 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 o.o 0-0 o.o o.o o.o 
11 o.o o.o o .. o o.o o.o 
12 0.1 o.o o.o 0.0 0.1 
13 0.1 o.o o .. o 0.1 0.3 
14 0.2 0 .. 1 0.1 0.3 0.7 

15 0.4 0.2 0.2 0.6 1.4 
16 0.7 0.5 0.3 1.1 2.5 
17 1.0 1.0 0.4 1.9 4.0 
18 1.4 1.6 0.6 3.0 6.0 
1 '}' 1.8 2.4 0.8 4.3 8.4 

20 2.3 3.3 1.0 5.9 11.l. 
21 2.8 4.4 1.3 7.6 14.1 
22 3.3 5 .. 6 1.6 9.6 17.5 
23 3.9 6.9 1.9 11.7 21.0 
24 4.5 8.4 2.2 14.0 24.9 

25 5.1 9.9 2.5 16.4 28.9 
26 5.8 11.5 2.8 1f3.9 33.1 
2"7 6 ... 4 13.2 3 .. 2 21.5 37.5 

A-WAARDE/10**9 

ETMAALPER .1: Ot•E 

o- s 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0.01 o.oo o.oo o.oo 0.01 
11 0.01 o.oo o.oo o.oo 0.01 
12 9.02 o.oo 0.00 o.oo 0.03 
13 o. ()3 o.oo 0.01 0.01 0 .. 06 
14 0.05 0.00 0.01 0.02 . 0 .. 10 

15 0.08 0.01 0.02 0.04 0.17 
16 0.13 0.01 0.04 0.07 0.28 
17 0.18 0.03 0.06 0.12 0.43 
18 0.26 0.05 0.08 0 .. 19 0.63 
:L 9 0.35 0.09 0.12 0.29 0.90 

20 0.45 0.14 0.16 0.43 1.24 
21 0.58 0.21- 0.21 0.60 1.67 
"" ....... 0.'72 0.30 0.28 0 .. 81 2.17 
23 0.139 0.41 0 .. 35 1.0? 2.77 
24· 1.07 0.54 0.43 1.38 J .. 4ó 

r;c 
. ..:..~ 1 .. 28 0.'70 0 .. 53 1.74 4.25 
26 1.51 0.89 0 .. 63 2.15 5.14 
27 1.'76 1.10 0.'75 2.61 6.13 

B-WAARDE/10**9 
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VENTILATIE~PARAMETERS VOOR DE MAAN!) 10 

ETMAALF'f.:RIODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

T:BI 10 0 .. 4 0.1 0.1 0.4 1. l. 
11 0.8 0.4 0.3 0.9 2.3 
12 1.3 0.8 0 1:" . ...~ 1.9 4.5 
13 2.2 1.6 1..0 3.6 8.1 
14 3.3 3.0 1.6 6.3 13.4 

1~ • .:I 4.8 5.0 2 .. 4 10.2 20.8 
16 6.5 7.7 :5.4 1'5.3 ~50 .o 
17 8 ..,. .. ...~ 11.2 4.5 21.5 40.9 
18 10.6 15.1 5.8 28.6 53.4 
19 12.9 19.7 7.2 36.5 67.1 

20 15.4 24.6 8.7 45.2 82.0 
21 18.0 30.0 10.2 54.5 98.0 
22 20.8 35.8 11.'i 64.4 114.B 
23 23.7 41.9 13.6 74.9 132.7 
24 26.7 48.3 15 .. 5 85.9 151.3 

25 29.8 55.0 17.4 117.4 170.8 
26 33.0 62 .. 0 19.3 109.4 191.0 
27 36.4 69 .. 3 21.4 121.8 211.9 

A-WAAR:CIE/1 0**? 

ETMAALF't:i:;: I ODE 

0- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0.06 0 .. 01 0.02 0 .. 03 0.12 
11 0.10 0.02 0.03 o.o·7 0.23 
12 0.15 0.03 0.05 0.12 0 .. 39 
13 0 .. 24 0.06 0.09 0 .. 21 0.64 
14 0.36 0.11 0.14 0 .. 36 1 .. 01 

15 0.51 0 .. 19 0.21 0.57 1 1:"'") 
.~ .... 

16 0.71 0.30 0.31 0.86 2.22 
17 0.96 0 .. 46 0.43 L26 3.12 
18 1 ,,",. 

• .:...·...J 0 .. 67 0 .. 58 :l ~Tl 4 ']"'• 
• ~ .... J 

19 1.60 0.94 0.'76 2.40 5.61 

20 2.00 1.28 0.97 3.16 ~?. 2"·~ 

21 2.46 1.68 1.21 4.0? 9.14 
22 2.97 2.16 1.48 5.12 11.3:1. 
23 3.54 . .., ,"_, 

..:.. . / ..... l.l9 6.33 13.77 
24 4.:t8 3.35 2.13 ?.69 • 16. s;?> 

25 4.8/ 4.06 2.51 <ï. 21 19.59 
26 5.62 4.86 2.93 10.90 22.91.> 
2? 6.44 5.74 3.38 12.75 26.64 

B-WAARDE/10**'~ 
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VENTILATIE-PARAMETERS VOOR DE MAAND 11 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 3 .. 5 4 .. 5 2.0 8.9 17.() 
11 5.1 6.8 2.9 13.5 25 .. 2 

V-;. 12 7.0 9.8 4.1 19.2 35.é) 
13 9 .. 3 13.5 5.6 26.3 48.3 
14 12 .. 0 18.0 7.3 34.6 63.2 

15 15.1 23.1 9.2 44.2 80.2 
16 18 .. 4 28.8 11 .. 2 54.7 98.9 
1? 22.0 35 .. 0 13.4 66.1 119.0 
18 25.7 41.5 15.8 7U.1 140 .. 2 
19 29.7 48.4 18.2 90.8 162.6 

20 33.8 55.6 20.8 104.1 186.0 
21 38.1 63.2 ..., ... y a:-

.:.~.iJ 118.0 210.5 . ..,.., 
..:;...:.. 42.6 71.0 26.3 132.5 236.0 
23 47.3 79.2 29.2 147.5 262.5 
24 52.1 87.7 32.2 163 .. 1 289.B 

r)~ 
..:;.i;J 57.0 96.4 35.3 179.1 318 .. 1 
26 62.1 105.4 38.4 195.7 347.2 
27 67:4 114 .. 7 41.7 212.7 377.1 

A-WAAR:CIE/10**9 

ETMAALPER!Ol:SE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0.36 0.25 0.17 0.58 1.32 
11 0.50 0.37 0.24 0.86 1.90 
12 0.68 0.53 0.34 1.23 2.66 
1 ~5 0.90 0.74 0.46 1.69 3.61 
14 1.16 1.0:L 0.61 2.2"7 4.77 

15 1.47 1.33 0. ~79 2.97 6.15 
16 1.82 1. 71 1.00 3.79 7.77 
17 2.22 2.16 1.24 4.75 9.64 
18 2.68 2.68 1.51 5.84 11.7b 
19 3.18 3.26 1.82 7.08 14 .. 15 

20 3.74 3.91 2.15 8 .. 45 16 .. 8() 
21 4.35 4.64 '"i .,. '"i 

..:. . ...; .. 9.97 19.72 
22 5.01 5.43 2.93 11.65 22.92 
23 5.73 6.30 3.37 13 .. 47 26.39 
24 6.51 •• , '") t::" 

/ .... ;:, 3 .. 85 15.44 30.1~; .. 
25 7.34 8 .. 27 4.36 17 .. 5"7 34.19 
26 8.22 9 .. 37 4.91 19.86 38.53 
27 9 .. 17 10.55 5.49 22.30 43.15 

B-WAARDE/l 0·:..*9 
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VENTlLATIE-PARAMET~RS VOOR DE I'H'iAN[I 12 

ETMAALPEFU ODE 

0- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 8.3 9.4 5.1 20.2 :39.2 
11 10.7 12.4 6.'7 26 .. 6 51.1 
12 13.3 15.9 B.5 33.? 64.5 
13 16.3 19.8 10.4 4:.:::.1 79.8 
14 19.6 24.2 12.6 :s1.1 96.5 

15 23.2 28.8 14.8 60.6 114.3 
16 26.9 3:..5.7 17.2 ?0.6 133.1 
1'7 30.8 38.8 19.'7 81.2 152.7 
18 34.9 44.1 22.3 9'} ') - ...... 173. :~ 
19 39.1 49.7 25.0 103.7 194.7 

20 43.5 55.5 27.8 115.6 216.9 
21 48.1 61.5 30.7 127.9 239.9 
l") I") 
.;.....:.. 52.8 67.8 33.7 140.7 263.7 
23 57.6 74.2 36.8 153.8 288.2 
24 62.6 80.8 40.0 167.4 313.4 

~,= 
-...J 67.8 87.5 43.2 181.3 339.4 
26 73.0 94.5 46.6 19~j. 6 366.0 
2'7 78.4 101.6 50.0 210.2 393.2 

A-WAARrrE/ 10 **<'i 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18·-24 8-24 0-24 

TIH 10 1.10 1.05 0.'58 2.28 4.67 
11 1.40 1.38 0.'76 2. <t8 6.05 
12 1.75 1. 78 Op't6 3 .. 81 7.6B 
13 2.15 :2.24 1.20 4.79 9.57 
14 2.61 2.78 1.47 5.91 11.73 

15 3.12 3.39 1. 7'7 7.17 14.17 
16 3.69 4.07 2.11 8.59 16.89 
1'7 4.32 4.83 2.48 10.17 19.90 
18 5.00 5.67 2.90 11.90 23.2:1. 
:L '.1 5.75 6.59 3.34 13.79 26.82 

20 6 ·~~ o...J...J 7.59 3.83 15.85 30.74 
21 7.42 8.6'7 4.35 18.07 34.96 
.-J "') .._.._ 8.35 9.83 4.92 20.46 39 .. 49 
23 9.34 11.08 ;:: a;:·.-, 

-;;;;).~ ..... 23.02 44.34 
24 10.40 12.41 6.16 25."74 49.50 

25 11.51 13.82 6.84 28 .. 64 54.98 
26 12.69 15.32 7.56 3i. 71 60.7B 
27 13.94 16 .. 90 8.31 34.95 66.91 

B-WAARDE/101H~9 
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VENTILATIE-PARAMETERS VOOR LIE 1"1AANI) 1 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 8.9 12 .. 2 5.9 25.0 46.1 
11 11.5 16 .. 3 7.7 33.1 60.4 
1""~ .:.. 14.2 20.8 9.l 42.1 76.1 
13 17.2 25.7 11.8 51.7 93.1 
14 20.3 30.9 14.1 62.0 111.1 

:L5 23.6 36.4 16.4 72.9 130.1 
16 27.1 42.2 19.0 84.3 1::;o. 2 
17 30.'ï 48.3 21.6 96.4 171.1 
18 34.5 54.6 24.4 108.9 1 't3. () 
:L9 38.4 61.3 27.2 121.9 215.7 

20 42.4 68.1 30.2 135.4 239.2 
21 46.6 7"" <"") ..;.o,...:; 33.2 149.4 263.6 
22 50.9 82.6 36.4 163.8 2B8.7 ., ..... 
.:.~ 55.4 90.1 39.6 178.7 314.6 
24 59.9 97.9 43.0 194.0 341.2 

'Jo:" 
~..;,I 64.6 105.9 46.4 209.7 368.5 
26 69.4 114.1 4'1.9 225.8 396.5 
27 74.3 122.5 53.5 242.3 425.1 

A-WAARDE/10**9 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI :lO 1.12 1.06 0.57 "") ") .. , 
..:...~1 4.69 

ll 1.44 1.41 0.75 3.00 6.14 
12 1..81 1.83 o. 'i6 3.8/ '?.85 
13 2.24 2.32 1.20 4. 8(1 9.84 
14 2.72 2.88 1.48 6 .. 06 12.11 

15 3.27 3.52 1.7'9 7.38 14.68 
16 3.87 4.24 2.14 8.87 j.'/. 54 
17 4. ::;H 5.05 2.53 :to. 52 20.72 
18 5.27 5.93 2.96 12.34 24.20 
l'i' 6.06 6. <Jo 3.43 14.32 28 .. 01 

20 6.92 i' .95 3.93 16.48 32.13 
21 7.84 9.09 4.48 18.81 36.58 
22 8.82 :l0 .. 32 5 .0'7 21.32 41.36 
23 9.87 11.63 5.70 24.01 46.47 
24 10.99 13.03 6.3'7 26.87 51.91 

25 12. :J. 7 14.52 7.08 29.92 57.69 
26 13.42 16.10 l.83 33.15 63.80 
2'7 14 •. /4 17.77 8.62 36.56 70.26 

B-WAARDE/10**9 
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VENTILATIE-PARAM~TERS VOOR DE Mr~AND 'i 

"" 

ETMAALF'EFUODE 

0- 8 8-18 18-24 8·-24 0-24 

TBI 10 5.4 5.4 3.1 11.9 23.8 
11 7. :L 7.7 4 'i ... 16.6 32.7 
1 'i ..:.. 9.1 10.5 5.4 22.1 42.8 
13 1:1..2 13.5 6.8 28.2 54.0 
14 13.5 16.9 8.3 35.0 66.2 

15 15.9 20.6 9.9 42.1 79.2 
16 18.5 24.4 11.6 49.8 92.9 
17 21.2 28.5 13.3 57.8 107.4 
18 23.9 32.8 1 ·~· 'Î w • .:... 66.2 122.6 
19 26.9 37.3 17.1 75.0 138.4 

20 29.9 41.9 19.1 84.2 154.8 
21 33.0 46.8 21.2 93.7 171.9 
22 36.2 51.8 23.3 103.5 189.5 
. ., -· 
..:....:> 39.5 57.0 "")&;;" .... 

.... t::~.\.J 113.7 207.7 
24 43.0 62.3 2'7.8 124.1 226.5 

25 46.5 67.8 30.1 134.9 245.7 
26 50.1 73.5 32.5 146.0 265.5 
27 53.8 79.3 35.0 157.3 285.8 

A-WAARDE/10**9 

ETMAALPEF.:IODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0.64 0.43 0 ·-)c 
w..:.....l 0.94 2.22 

11 0.83 0.59 0.34 1.30 2.98 
1'"' ..:.. 1.05 0.80 0.44 1.73 3.89 
13 1.31 1.05 0. :=ïl 2.25 4.98 
14 1.61 1.34 0.72 2.87 6 '")J::" .,.,_, 

1.::' -..J, 1.95 1.69 0.89 3.58 7.70 
16 2.32 2.08 1.08 4.40 9. 3~) 
17 2.74 2.53 1.30 5.32 11.19 
18 3.20 3.03 1.54 6.34 13.24 
19 3.69 3.59 1.80 7.48 15.49 

20 4.24 4.20 2.09 8.72 1'7.95 
21 4.82 4.87 2.40 10.08 20.62 
22 5.44 5.60 2.74 11.'55 2'3 .. 50 
23 6.11 6.38 3.10 13.14 26.60 
24 6.83 '7.22 3. 4'1 14.84 29.92 

25 7.58 8.12 3.91 16.66 33.45 
26 8.38 9.09 4.35 18.60 3'7.21 
'17 
~.~ 9.23 10.11 4.82 20.65 41.19 

B-WAARDE/10**9 
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VENTILATIE-PARAMETERS VOOR I:tE MI~ANII 3 

ETMAALPERIODE 

o- a 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 5.7 5.8 2.7 11.9 24.3 
11 7.6 9.2 3.9 18.0 35.1 
12 9 .. 6 i3 .. 3 5.3 25.3 47.7 
13 11.9 18.0 6.7 33 .. 7 61.9 
14 14.3 23.3 8.3 43.0 77.4 

:1.5 16.9 29.1 10.0 53.0 94.2 
16 19.6 35.4 11.9 63.8 112.0 
17 22.4 42.0 13.8 75.3 130.9 
18 25.4 49.0 15.8 87.4 150.8 
19 28.4 56.4 17 .. 9 100.1 171.6 

20 31.6 64.2 20 .. 1 113.4 193.3 
21 34.9 72.4 22.4 127.3 215.9 
22 38.3 ao.a 24.7 141.7 239.4 
23 41.9 89.6 27.2 156.6 263.6 
24 45.5 98.6 29.7 172.0 288.6 

25 49 .. 2 108.0 32.3 18/.9 314.4 
26 53.0 117.6 34.9 204.3 340.9 
27 56.9 127.5 37.6 221.1 368.1 

A-IJAARDE/1 O*·lf9 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0.59 0.20 0.17 0 .,.,., 
.:....J.t:.. 1.57 

11 O.BO 0.31 0.25 0.80 2.27 
12 1.06 0.47 0.36 1.1? 3.15 
:L3 1.36 0.68 0.49 1.64 4.24 
14 1. 71 0.94 0.65 2.23 5.56 

15 2.11 1.25 0.83 2.93 7.10 
16 2.57 1.63 1.04 3.75 a.aB 
:L7 3.07 2.07 1.29 4.71 10.92 
18 3.63 2 .. 58 1.56 5 .. 79 13.2l 
:1.9 4.24 3.15 1 .. 87 7.02 15.76 

20 4.91 3.80 2.20 8.39 18 .. 59 
21 5.63 4.52 2.57 9.90 21.69 
22 6.41 5.31 2.98 11.56 25.07 
23 7 'jl::" ....... \..J 6.18 3.42 13 .. 37 28.73 
24 8 .. 14 7.12 3.89 15.34 32.68 

25 9.10 8.14 4.39 17 .. 45 36.91 
26 10.11 9 .. 24 4.93 19.73 41.44 
27 11.17 10.42 5.50 22.15 46.26 

B-WAARru::/1 0**9 
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VENTILATIE-PARAMETERS VOOR DE I"'AAND 4 

ETMAALPER .t: Otll:: 

0- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 tj i::" ... """ 1.2 0.'7 2.6 7.3 
11 3.7 .... '") 

.:.;. . ..;;.. 1.1 4.6 11.6 
12 5.1 3.7 1.7 ... , &;,;~ 

I • .::.; 17.7 
13 6.6 5.8 .... a.:· ... _. 11.4 ...,.,. "') 

.:..;;.} . ..:... 
14 8.4 8.5 3.4 16.2 34.2 

15 10.2 11..7 4.4 21.9 44.4 
16 12.2 15.4 5.4 28.3 55.7 
17 14.3 19.5 6.6 35.3 68.0 
18 16.5 24.0 "7.8 42.9 81 u l. 
19 18.8 28.8 9.1 51.1 95.2 

20 21.2 33.9 10.5 59.7 110.0 
21 23.7 39.4 11.9 68.9 125.5 
22 26.3 45.1 13.4 i'B .4 141./•' 
23 29.0 51.1 15.0 88.4 158.5 
24 31.8 57.3 16.6 90.8 iï'6M() 

,., "'" 
,:...,;) 34.6 63.8 18.2 109.5 194.1 
26 37.6 "70.4 20.0 120.6 212 .. :? 
,.}7 ... , 40.6 77.4 21.7 132.1 232.0 

A-WAARDE/10~1:'1.:9 

ETMAALPERIODE 

o- 8 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0.22 0.03 0.05 0.12 0.47 
11 0.32 0.06 0.08 0.20 0.73 
12 0.45 0.10 0.13 0.32 1.08 
13 0.62 0.16 0.18 0.49 1.56 
14 0.82 0.25 0.26 0.72 2.1B 

15 1.07 0.38 0.35 1.02 2.95 
16 1.35 0.54 0.46 1.41 3.90 
17 1.68 0.74 0.59 1.88 5.03 
18 2.04 1.00 0.74 2.4:5 6. 3~5 
1 (? 2.46 1.30 0.92 3.12 7.87 

20 2.91 1.66 1.11 3.90 9.6() 
2:t 3.42 2 .. 08 1.34 4.79 11.55 
22 3.97 ....." t.;•c-

..;... .. ....J.....J 1.58 5.?9 13.72 
.. -,. ...... .... ~ 4 .5·7 3.09 1.05 6.91 16 .. 12 
24 5.21 3.69 2.15 B.16 18.75 

'Je" 
.:.....I 5.91 4.36 2.47 fJ. 52 21.62 
26 6.65 5.09 2.81 11#01 2.t4. 72 
2? 7.44 5.89 3.18 12.63 28.07 

B-WAARI:lE/10**9 
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VENTILATIE-PARAMETERS VOOR DE MAANtt 5 

ETMAALF'ERIODE 

o- 8 S-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0 .. 2 o.o o.o 0.1 0.3 
11 0.3 0.1 0.1 0.2 0.7 
12 0.6 0 ? ·- 0.1 o.s 1.6 
13 1.0 0.6 0.3 1.1 3.0 
14 1.4 1.1 0.5 2.2 5. l. 

15 2.0 1.9 o. '7 3.6 7.8 
16 2.6 3.0 1.1 t.:!"' ~-

,;,J,..;.J 11.3 
17 3.3 4.4 1.4 7.8 15.3 
18 4.0 6.0 1.8 10.5 19.H 
19 4.8 7.8 2.3 13.4 24.7 

20 5.6 9.8 2. '7 16 .. 7 30 .. 1 
21 6.4 12.0 3.2 20.2 35.9 
22 7.3 14.3 3.7 23.9 42.0 
23 8.3 16.8 4 .. 3 27 .. 9 48.5 
24 9.3 19.5 4 .. 9 32.2 55.3 

25 10.3 22.3 i:"' 1: 
;;},..,.) 36.6 62.5 

26 11.3 . '').:" ,., 
-~ ..... 6.1 41.3 70.0 

2'7 12.4 28.3 6.8 46.1 77.7 . 
A-WAARtiE/10**9 

ETMAALF'Ei:::IOttE 

o- a 8-18 18-24 8-24 0-24 

TBI 10 0,.02 o .. oo 0.00 o.oo 0.03 
11 0.04 o .. oo 0 .. 01 0.01 0.06 
12 0.06 o .. oo 0.01 0.02 0.11 
13 0 .. 10 0.01 0.02 0.04 0.19 
14 0.15 0.02 0.03 0.08 0.31 

:L5 0.21 0.04 0.05 0.13 0.48 
16 0.29 0.07 0.08 0.22 o. 7l. 
17 0.39 0.12 0.11 0.33 1.01 
:1.8 0.50 0.18 0.16 0.48 1.38 
19 0.63 0.26 0.21 0.66 1.83 

20 o.-79 0.36 0 . ., ... , 
• .:..1 0.89 2.3'? 

21 0.96 0.48 0.35 1.17 3.00 
22 1.15 0.63 0 .. 43 1..49 3 .. 73 
23 1.36 0.81 0 .... ., ,.;;.,,!) 1.87 4.56 
24 1.60 1.01 0.63 .2.30 ·5.49 

25 1.86 1.24 0.75 2. "79 6.53 
26 2.14 1.50 0.89 3.34 7.68 
27 2.44 1.80 1.03 3.95 8.95 

B-WAARDE/10**9 
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III. Zontoetredingsfactoren 

type en omschrijving 

t~ blank glas 

H on;;~fgeschennd 

/ - buitenjaloe:ie 

glasdikte1 ) 

4am 

611111 

ZTA 2
J 

0,8) 

0,80 

0,15 

.... 

~~~ blank glas met 

~ , - ro!grodijn, afhankelijk 
~ 

• 0,08 - 0, I 2 
van type en fabrikaat~ 3 0,15 - 0, 0 

<U 
;: 
c: 
0 
N 
c:: 
<U 
c:: 
c:: 

J:J 

... 
4) 

"'0 
c:: 
0 
N 

Q") 
c: ·-... 
<U 
:: 
c: 
0 
N 
c: 
CJ 
c: 
c: 
.c 

-CJ 

E 

uitvalschermen 

absorberend glas 

- groen 

- brons 

- grijs 

(gemiddelden van 

de verschillende 

tab J:ika ten) 

~
[blank glas 

:- met reflecterende coating 

:-met reflecterende folie 
I 

blank glas en . 

richtwaarden: 

, 

ID 
binnenjaloezieën (abs. faktor 0,3) 

- geen luchtafzuiging 

- luchtaf:ui~ing') 

' j absorberend glas . 
I en gordijn ::tet I 

I 
open 11<-ehel . 

' 

blank glas 

r I r, - met coating 
l 1 
I I - reflec tcrt'nde folie 
I I 

, I J en g()rdijn "'C!t cpc·n .... eefs~::l 

1) ln alle overi~;c !:.:!Vallen is uit~:e;:.~nn \"·ln c;;n gl;t~dikte vnn 6 n<n .. 
2) Cch;.~secrd O? o~cn in•.-:;lslw<>k vnn ·•5'' t..1.v. de- din·~~e stralillg; 

anndeul dir•cta str~ling 75Z, diffuse strAling 2,Z. 

0,17 

0,54 

0,56 

0,57 

0,63 

0,21 - 0,35 

0,44 

c:a • 0,30 

0,35 - 0,40 

0,30 - 0,40 

0,15 - 0,30 

S,7 à 6,5 3 ) 

5,7 l 6,5 

ca. 5,0 

ca. 4,0 

ca. 5,5 

5,7 à 6,5 

5,7 à 6,5 

5,7 à 6,5 

5,7 à 6,5 

4,9 à !,5 

5,4 à 6,2 

4 à 5 

4 à 5 



C) 
c ·-... 
Q) 

== c: 
0 
N c 
Q) 
c 
c: 
.0 

... 
Q) 

"'0 
c 
0 
N 

C) 
c -... 
Q) 

== c: 
0 
N 
c 
Q) 

c: 
c: ·-.0 -Q) 

E 
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type en omschrijving 

~ ·11 dubbel blank gl.u, 
~ ' met buitenzonwering 
/ . . .. 
~ _ (gem. van Jt!loe:::uwn, gordijnen 
/ en uicvalschermen) 

l ~ 
binnenruit blank 

. 

· buitenruit: groen 

- brons 
·· grijs 

~ ~ 
dubbel blank glas 

· zonr~flecterend 

eoat4ng met normale 

emissiefaktor 

~ ~ 
dubbel blank glu 

. ·laan het binnenoppervlak 

'ivoor:ien van een zonreflecterende 

coating (iets lagere emissie) ... , ,. 

~~
( dubbel raam, blank glas, 

~· tussenjaloezieën 
" ~ - luchtspouw gesloten 

" · - spouw zwak geventileerd met buitenlucht 
I 

~'~' - spouw sterk geventileerd met buite~lucht 

~ 
enkel blank glas voorzien 

r van sterk zonreflecterende 

coating die tevens lage 

emissiefaktor heeft 

. 

ll ~ ~ 
dubbel blank glas 

met binnen~onwering 

zonder luchtafzuiging 

~ 
I 
I binnenruit bhnk 
I buitenruit absorberend 
I 
I vitrage 

~ 1~ 
dubbel blank glas 

zonrefle~teren<le Co3r'ing 

m<!t nnrmn l e cml ,,. i,._ t ttk tor 

gordijn mpt op~n weefcel 

•' 

ZTA 

- 0,70 

. 

0,10-0,15 

0,42' 

0,43 

0,44 

0,52 

0,28 - 0,40 

0,26 

0,16 

0,13 

"" 0,13 

0,30 - 0,45 

ca. 0,40 

ca. 0,45 

k ,I 
(W/m~K)l 

3,2 - 3,4 

ca. 3,0 

3,2 - 3,4 

3,2 - 3,4 

3,2 - 3,1. 

3,2 - 3,4 

ca. 2,8 

3,0 

4,0 à 4,5 
5,0 à 5,5 

3,6 

2,0 à :!,5 

Z,O à Z,S 

2,0 à 2,5 



0) 

.5 ... 
Cl) 

~ 
c:: 
0 
N 
c: 
Cl) 
c: 
c:: ·-.0 ... 
Cl) 

"C 
c: 
0 
N 

C'l 
c:: ·-... 
Q) 

~ 
c: 
0 
N 
c:: 
Q) 

c: 
c:: ·-.0 -Cl) 

E 
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type en om schr IJ Ving 

m~ 
i~ 

~i~ 
:I i. 

I 

I ' 

- dubbel blank glas 

- zontcflecterende emissie-

verlagende coating op één 

der spouwoppervlakken 

~ubbel blank glas 

zonreflectcrencie emissieverlagende folie 

- aan binnenoppervlak 

- aan spouwzijde buitenruit 

binnenruit blank 

buitenruit absorberend 

zonreflecterende emissieverlagende coating 

op Sên der spouwoppervlakken . 

I 

I - dubbel blank glas 
I 
I - zonreflecterend, lage ami s.s i,ef a k tor 
I - vitrage 
I 

' 
. 

I - binnenruit blank 
I 

I - bui tenruit absorberend 
I 
! - zonreflecteren&. e~issie verlagende 

I coating op één der spouwoppervlaken 

-.vitrage 

~ 

ZTA 

0,20 - 0,44 

0,17 

0,10 

0,24 

0,17 - 0,35 

ca. 0,22 

k 
(W/m~K) 

2,3 

2,1 

2,3 

2,2 

ca. ! ,8 

ca. l ,8 
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type en omschrijving ZTA k 
(W/m2.K) 

~~ 
dubbel blank glas -
gasvul U.ng 

lage emissiefaktor 0,66 1.a .• 
(weinig zonreflecterend) 

en 

/~~ .5 / ... / ,· idem .. ·-··-Q) 

~ :· J met buitenzonwering 0,13 ca. 1,5 c: / .. 
0 / I 

N . 
c: 
Q) 

~~ 
dubbel blank glas c: 

.5 gaavullin& 
O,IS • 0,25 1,4- 1,8 .Q emissieverlagende ... 

zonreflecterende folie Q) 
"0 c: . 
0 
N 

~ ~ ~ ..... ., """ glq 
en · ~ gasvulling 

' 1 ~ ~lage emissiefaktor 0,35 - O,SO ca • 1,5 .5 ... ' /" binnen::onwering Q) 

J . 
c : 
0 
N 
c: 
Q) 
c 
.5 
.Q -C» e 

-. 
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BIJLAGE IV. DeC-waarde van een vertikaal kanaal. 

Het drukverlies in een kanaal is: 

~p = ~pv2 ( À ~ + ~~ 

waarin: ipv2 = snelheidsdruk (Pa) 
À = weerstandscoëfficiënt (-) 
h = lengte van het kanaal (m) 

(IV.l) 

D = hydraulische diameter = 4 x A~omtrek; Ar = oppervlak (m) 
Eç = som van de verliesfactoren, die worden gevormd door plaatse

lijke weerstanden, bijvoorbeeld bochten, kapjes, aftakkingen 
(-). 

De weerstandscoëfficiënt À wordt bepaald door de turbulentie van de stroming 
(uitgedrukt in het Reynoldsgetal) en de.relatieve oppervlakteruwheid van het 
kanaal. Bij ventilatiekanalen bepaalt het roostertesamen met het kapje op het 
dak de verliesfactor ~~. In de praktijk blijkt À = 0.02 en r~ = 2 een reële 
benadering te zijn. 

Voor luchttransport door een vertikaal kanaal levert: 

of C = A • • v 
(~p)i 

waarin: A' = doorsnede van de doorstroomopening 
v = gemiddelde luchtsnelheid. 

Substitutie van (IV.l) in {IV.2) levert: 

c = 
(iP (À~+ Eç) )i 

A' 

(IV.2) 
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BIJLAGE V. BEPALING VAN OE REPRESENTATIEVE WONINGTYPES 

1. De afmetingen 

Bij het maken van een handberekening voor het energieverbruik voor verwar
ming van woningen is een vertrekpopulatie van de Nederlandse woningbouw nood
zakelijk. Hiervoor zijn gegevens verzameld uit het jaarverslag 1976 van de 
Centrale Directie van Huisvesting (V:l) en uit een, in het kader van de 
S.E.G., door TNO-TPO uitgebracht rapport (V!2}. Zie tabel V.1. 

TYPE 1) CATEGORIE Z) BREEDTE 3) DIEPTE 4) CLASSIFI- S) 
(m) {m) CA TIE 

OPP. (m2) 

I . 5.8 9.2 104 
II 6.2 9.2 115 

E III 9.3 10.3 154 
IV 6.4 10.0 ---
I 6.8 10.6 87 

II 6.9 9.9 86 
M III 11.8 11.8 102 

IV 8.4 10.8 ---
Tabel V.l. Afmetingen van de een- en meergezinswoningen. 

l) E = eengezinswoning 
M = meergezinswoning 

2) I =woningwetwoning, uit lit.V:l 
II = overige gesubsidieerde woningbouw, uit lit.V~l 
III =ongesubsidieerde woningen, uit lit.V:l 

WOON- 6) 
OPPl 

(m ) 

68 
74 

100 ' 

---
53 
49 
60 

--

IV = afmetingen van desbetreffende type uit het TNO-TPD-rapport, lit.V~2. 

3) Buitenwerkse maat, evenwijdig aan de straatas 
4) Buitenwerkse maat, loodrecht op de straatas 
5) Het buitenwerks gemeten vloeroppervlak met een vrije hoogte van tenminste 

1.5 m, exclusief schuur, kelder, of souterrain, doch inclusief de externe 
verkeersruimte in meergezinswoningen 

6) Het binnenwerks gemeten vloeroppervlak van woon- en slaapvertrekken en 
keuken. 

Aangezien de handberekening wordt opgezet voor een éénvertrekmoduul moeten 
uit bovenstaande tabel een aantal representatieve vertrekafmetingen worden 
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gedestilleerd. Hierbij is er rekening mee gehouden, dat: 
- de woonkamer het hoofdwoonvertrek is en, bij centrale verwarming, bepaalt 

of er in de woning moet worden bijverwarmd of niet; 
- bij de nieuwbouw in 1976 48% van de woningen werd uitgevoerd met een open 

keuken (V:1); 
de vertrek-keuze een zodanige afspiegeling van de nieuwbouw dient te zijn, 
dat de spreiding in afmetingen wordt gedekt. 

De volgende vertrektypen worden daarom onderscheiden: 
a. de woonkamer 
b. de gemiddelde woonverdieping 
c. de "groten woonverdieping. 
Voor elk type is het aantal wanden, dat niet aan buiten grenst, variabel. 
Vooralsnog is het daarom niet zinvol om een verschil te maken tussen een
gezins- en meergezinswoningen. 

Met behulp van tabel V.1 zijn de volgende binnenwerkse afmetingen voor de 
drie typen bepaald: 
Prototype a (woonkamer): de afmetingen zijn afgeleid van woning E-I; ander 

de aanname dat de breedte van de woonkamer 2/3 van de binnen
werkse gevelbreedte is, volgt: 
breedte 1 diepte~ hoogte= 3.7 ~ 8.7 1 2.6 m 

Prototype b (gemiddelde woonverdieping): hierbij is uitgegaan van de woning 
E-IV: breedte f diepte~ hoogte = 5.8 ~ 9.7 ~ 2.6 m 

Prototype c c•grote 11 woonverdieping): deze afmetingen zijn gebaseerd op de 
woning E-III: breedte 1 diepte 1 hoogte= 8.9 1 9.8 1 2.6 m. 

2. Overige parameters die van invloed zijn op het energiegebruik 

Wat betreft bewonersinvloed is er vanuit gegaan dat: 
- de dagindeling overeen komt met de volgende perioden: 0-8, 8-18, 18-24 uur; 
- de gewenste binnentemperatuur van 0-8 en van 8-24 uur respectievelijk 15°C 

en 22°C bedraagt; 
- de bewoner de gordijnen gebruikt; hierbij is steeds gemiddeld tussen het 

energiegebruik van een 11 energiebewuste 11 en een 11 energie-onbewuste 11 bewoner. 
De thermische kwaliteit van de woningen is ingedeeld in twee niveaus: 
- de klasse .. goed .. van de NEN 1068, 1964, en een ventilatievoud per uur van 1; 
-de Deense norm BR-77, 1979, en een ventilatievoud per uur van 0.3 (hierbij 

is rekening gehouden met warmteterugwinning). 
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De bijbehorende materiaaleigenschappen zijn vermeld in tabel V.2., waarbij 
een onderverdeling is gemaakt naar de gebruikelijke bouwwijzen: gietbouw, 
houtskeletbouw en traditionele bouw. 

. GIETBOUW TRADITIONELE BOUW HOUTSKELETBOUW -
di(l) À p c di À p c di À p 

0.105 . 1.2 1900 840 0.04 0.15 600 
s p 0 u w s p 0 u w 

SUITEN~IAND 0.042) 0.04 50 840 zie GIETBOUW 3>o.042 0.04 50 
0.105 0.7 1900 840 0.012 0.23 800 

0.16 2 2400 840 0.105 0.7 1900 840 0.025 0.23 800 

WONINGSCHEIDENDE s p 0 u w s p 0 u w 0.05 0.04 50 

WAND 0.16 2 2400 840 0.105 0.7 1900 840 .spouw 

o.os 0.04 50 
. 0.025 0.23 800 

BINNENWAND 0.10 0.35 1000 840 0.105 0.6 1600 840 zie GIETBOUW 

0.02'1} 0.04 50 840 
BEGANE GROND- 0.15 2 2500 840 zie GIETBOUW zie GIETBOUW 

~ 

VLOER 0.0045 0.1 400 1470 

0.15 2 2500 840 0.012 0.23 800 
PLAFOND 0,0045 0.1 400 1470 s p 0 uw 

0.02 0.15 600 

Tabel V.2. Materiaaleigenschappen. 

1) di in m; À in W/mK; p in kgtm3; c in J/kgK. 
2) Bij goed geisoleerde woning is de isolatiedikte in de wand 0.077. 
3) Bij goed geisoleerde woning 0.079. 
4} Bij goed geisoleerde woning is de isolatiedikte in de vloer 0.128. 

c 

1880 

840 
840 

840 
840 

840 
840 

840 

1880 
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Bijlage VI 

De afleiding van de uitdrukking voor B (par. 6.1.2.2.) in de interpolatie
methode verloopt als volgt: 
Hiervoor is het alleerst nodig even terug te keren tot de oorspronkelijke 
interpolatieformule (met(~) als interpo1atiefaktor), die luidt: 

s s dvert ~ (~).f(y).dhor0 + (lSo).O.S.dhorb (VI.l) 

waarin de indices o resp. b betrekking hebben op onbewolkte resp. bewolk
te hemel en waarin (~) de relatieve zonneschijnduur is. 
Met behulp van de uitdrukking 

s s dhor = (!Q").dhor0 + (1-So).dho~ {VI.2) 

vinden we, door eliminatie van dhorb : 

s dvert = (Sa).(f(y)- 0.5).dhor0 + 0.5 dhor (VI. 3) 

Schrijven we vervolgens de interpolatieformule als .volgt: 

dvert = B.(f(y)-0.5).dhor + 0.5 dhor (VT.4) 

dan volgt uit de equivalentie van beide uitdrukkingen VI.3 en VI.4 
dat: 

B = (S ) dhora 
Sa · dhor 

Gebruik makend van onderstaande betrekkingen (zie (V!.l)) 

dhpr0 = stot0 - shor0 

stot0 = A~I)0 

shor0 = ~ 
(~) 

~ dhor = shor [ 1 - AP)J 
-r o TJ' A(I 

So 

kunnen we nu schrijven 

B = shor (1-a-b) shor ( dhor' a+b = anor .c zonshoogte) 

van (VI.1) 
· (s ) s 2 

= (a ~ + b(so) 1-a-b 
1-a(~) - b(i_)2).{ a+b ) 

..::.o Sa 

of met behulp 

B 

(VI.S) 

(VI.6) 

(VI.7) 

(VI.8) 



VERTlKAAL tiAANI) 12 HOIUZONTAAL 
üiUENTATIE N Hl.l \.1 zu z zo 0 NO 
TIJD DIR ItlF DIR DIF [I IR DIF DIR DIF Dil'< DIF DIR Dlf DIR DIF DIR DIF DIR DIF 
o- au o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o o.o. o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 
0-lElU 0.0 7.4 o.o 7.4 J.::i a.o 13.5 9 ... .... 19.1 10.4 13.6 9.~ 3.6 8.1 0.0 7.4 4.3 12.0 

lB-24U o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
TOlAAt... o.o 7.4 o.o 7.4 3 ... .... a.o 13.5 9.5 19.1 10.4 13.6 9 .,. .... 3.6 a.1 o.o 7.4 4.3 12.0 

VERliKAAL tiAAND 1 HORIZONTAAL 
ORIENTATIE N NU u ZIJ z zo 0 NO 
TlJ[I DIR Dlf [tlR DIF DIR DIF [tiR DIF DIR DIF DIR DIF DIR DIF DIR DIF DIR DIF 
o- au o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o ().() o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
a-usu o.o 9.3 0.1 9.4 3.9 10.1 14.1 11.7 20.0 12.7 14.3 11.7 4.1 10.1 0.1 9.4 5.2 15.1 

18-240 o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o ().() o.o o.o 0.0 o.o. o.o 
TOTAAL 0.0 9.;) 0~1 9.4 3.9 10.1 14.1 11.7 20.0 12.7 14.3 11.7 4.1 10.1 0.1 9.4 ... ... ...... 15.1 

VERTIKAAL MAAND 2 HORIZONfAAL I 
ORIENfATIE N NU IJ ZU z zo 0 HO ...... 

TIJD i.IIR [tlf DIR Dlf [tiR !Hf DIR DIF DIR IJIF DIR OIF DIR DIF DIR DIF IHR IJIF 0 

"""" o- au o.o 0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 0.0 0.1 o.o 0-1 0.1 0.1 0 .. , ... 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 I 

8-lau o.o 16.3 0.4 11 •• 5 6.1 17.6 17.2 19.a 24.7 21.2 13.7 20.0 7.3 17.6 0.6 16.5 10.6 26.1 
18-::·>U o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o 
TOTMAL () .o 14.'1 o· • .ot 16.5 6.1 17.7 17.2 19.9 24.7 21.2 1a.a 20.1 "1.4 17.9 0.7 16.6 10.6 26.2 

VERlli\AAL MAAND 3 HORlZONTML 
OIUEtHATJ:E H NU u ZIJ z zo 0 NO 

iiJli DH{ [tif" DIR DIF DIR DIF DIR [tlf DIR r•IF DIR DIF DIK DIF [llR DIF [IIR DIF 
0- au o.o 0.7 o.o 0.7 0.0 0.7 o.o 0.7 0.1 0.7 0.7 0.7 o.a o.a 0.5 0.7 0.1 1.1 
8-lEsU o.o 27.~ l. 9 27.7 u.a 29.ü 24.3 32.7 32.1 34,.3 24.9 32.9 12.~ 29.9 1.9 27.7 22 .. 7 42.7 

HI-24U o.o 0.4 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 o.o 0.4 o.o 0.4 o.o 0.4 o.o 0.4 o.o 0.6 
TlllfiAL o.o 21:1.2 2.1 28.7 12.0 30.'1 24.4 33.8 32.2 35.3 25.6 34.0 13.0 31.0 2.4 211.8 22.8 44.3 

VERTIKAAL MAAND " HORIZONTAAL 
OR!EN"fA"Clt:: N NU u ZIJ z zo 0 NO 

TlJü lHR DlF [l!f( IHF IHR IJIF DIR (tiF IHR DIF DIR IHF DIR DlF DIR DIF DIR DIF 
o- tiU 0 ..• 2.5 0.0 2.4 o.o 2.4 o.o 2.4 0.2 " t::' ..;...;;; 3.3 2 .. 9 4.7 3 •• .... 3.3 2.9 1.2 3.9 
8-lBU 0.0 36.4 ::l.2 37.7 17.2 40.6 26.7 43.3 30.4 4'1.2 2::;.a 43.1 15.6 40.3 3.9 37.5 J/.9 ~5 .. 8 

1B-2'iU 0.3 1.3 2.0 1.::; 2 "'" .... 1.6 1 "" ·"' 1.5 0.0 1.3 o.o 1.3 0.0 1.3 0.0 1.3 0.4 2.1 
WTML 0 .. ~ 40.3 7.2 41.6 1'1.7 44.6 28.2 41.2 30.8 4(-l.O 29.1 47.3 20.3 44.6 7.2 41.7 3'1." 61.8 

VERHKAAL MAAND 3 HORIZONTAAL 
ORlt:IHAT!E N NU 1..1 Zl.l z zo 0 NO 
IIJLI [I IR !Hf' DIR Dlf [I IR DIF DIR DIF DIR DIF DIR l:.IF DIR DIF DIR DIF DIR [tlf 
o- au 0.3 2.1 o.o 2.0 o.o 2.0 o.o 2.0 o.o 2.1 1.9 2.4 I 3.0 2.6 2.3 2.5 1.0 3.3 
tl-HIU o.o 21.8 3.9 22.7 10.2 24.3 13.6 25.4 13.6 25.6 u.a 25.0 7.7 23.8 2.3 22.3 23.::; 33.0 

1B-24U 0.6 1.3 2.1 1.5 2.4 1.5 1.3 1.3 ().0 1.2 o.o 1.1 o.o 1.1 0~0 1.2 0.5 1.9 
TOTAAL o.a 25 .. 2 6.0 26.2 12.6 27.9 14.9 28.8 13.6 28.8 13.7 28.6 10.7 27.5 "'·" 25.9 25.0 38.2 
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