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Inleiding

de k-waarde
oppervlakten

2.1.14. van
worden.Uit
redelijke

van het aantal
buitentemperatuur,de

stookgrens (12,5
graden) .Middels de

Bij de berekening van stookkosten van een woning wordt uitgegaan
van transmissie en ventilatieverlies.
Voor elk verwarmd vertrek wordt
(warmtegeleidingscoefficient en de behorende
bepaald,evenals het maximale temperatuurverschil.
Voor het bepalen van het benodigde installatievermogen wordt
uitgegaan van een buitentemperauur van -10 graden en een
binnentemperatuur van 18 graden.
Met deze gegevens kan voor elk vertrek een transmissieverlies worden ber

Daarnaast wordt het ventilatieverlies bepaald voor elk vertrek.
Uit literatuur en ervaring is bepaald dat het
ventilatievoud voor een woning tussen de 0.5 en 1.0 ligt.Aangezien
het hier om een vrij oud en ongeisoleerd
pand gaat en aan de hand van waarnemingen is voor de berekeningen
voor het ventilatievoud 1.0 gekozen. (dat betekent dat het volume
lucht in de woning 1 maal per uur door buitenlucht wordt vervangen)
De som voor aIle vertrekken van het transmissie en
ventilatieverlies levert een eentotaal warmteverlies (Qtot.).
Hierbij wordt 10% leidingverlies opgeteld,wat uit ervaringen een
redelijke benadering hiervoor is.
Door een aanname van het aantal vollasturen(zie pag.
de bijlage)kan het brandstofverbruik berekend
onderzoek is gebleken dat 1300 vollasturen een
benadering is voor woonhuizen.
Het gaat in dit geval om een studentenhuis,waar het stookgedrag
waarschijnlijk zal afwijken.
Het aantal vollasturen is afhankelijk
graaddagen en de opgetrede
ontwerpbuitentemperatuur (-10 graden),de
graden) ,en de gewenste binnentemperatuur (18
grafiek 1 (zie bijlage ) is deze vastgelegd.
Het uiteindelijke resultaat is het aantal M3 aardgas, wat per
jaar verstookt wordt.

nd.
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Winkel
6M2 glas
k-waarde enkelglas 5.7 W/M2K
k-waarde niet geisol. spouwmuur 1.85 W/M2K
Atot-4*3.1-12.4 M2
Avloer-4*4,4-17,6 M2
k-waarde vloer 4,0 W/M2K
Tkruip-10 graden

transmissieverlies;
A*k*(Ti-Te)-(6*5,7+6,4*1,85)*(16+10)+(17,6*4,0)*(16-10)-

1197 +422 -1619 W

sm-Iucht-l,3 kG/M3
sw-Iucht-lkJ/kGK
n (ventilatievoud)-1.0
V(volume)-3,7*4.4*3,1-50.5 M3
Ti-Te-16+10-26 graden

ventilatieverlies;
(n/3600)*V*sm*sw*(Ti-Te)-(50.5/3600)*1.3*26-0.47 kJ/s-470 W

Woonkamer
A-glas-5M2(voor)+5M2(achter)-10M2
Agevel-15.5 M2
Avloer-3.7*3.8+2.3*4.4)-24.5 M2

transmissie
A*k*(Ti-Te)-10*5.7*(18+10)+5.5*1.85*(18+10)+

24.5*4.0*(18+10)-1881+784-2665 W

V(volume)-4,4*2,3+3,7*3.9)*3,1-76,1 M3
ventilatie;

(n/3600)*V*sm*sw*(Ti-Te)-(76,1/3600)*1,3*28)-769 W

Keuken
A-glas-1,8 M2
A-gevel-8,3 M2
A-dak-10,6 M2
k-waarde dak-2,5 W/M2K (niet geisol.)
Avloer-10,6 M2
k-waarde vloer-4W/M2K

transmissie;
A*k*(Ti-Te)-1,8*5,7*(18+10)+6,5*1,85*(18+10)+

10,6*2,5*(18+10)+10,6*4,0*8-1705,2 W

V(volume)-10,6*2,75-29,1 M2
ventilatie;

n/3600*sm*sw*V*(Ti-Te)-29,1/3600)*1,3*28-293 W
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Achterkamer
AgIas-4,l M2
Agevel-19,3 M2
Adak-9,2 M2
k-waarde dak-O,5 W/M2K (weI geisol.)
k-waarde vloer-4,O W/M2K

transmissie;
A*k*(Ti-TeJ-4,l*5,7*28+15,2*l,85*28+9,2*,5*28+9,2*4*8

1865 W

V(volumeJ-9,2*2,75-25,3 M3
ventilatie;

(n/3600)*V*sm*sw*(Ti-TeJ-(2,53/3600J*l,3*28-256 W

Totale Bovenverdieping
A-gIas-6,9 M2
k-waarde glas-5,7 W/M2K
ASPOUWIn.-8,4 M2
k-waarde sPouWIn.-1,85 W/M2K
Apannen dak-10,5 M2
k-waarde pannen dak-2,5 W/M2K
Aplatte dak-5,6 M2
k-waarde platte dak-2,5 W/M2K
Aplafond-42 M2
k-waarde zoldervloer-4,O W/M2K
Tzolder-5 graden

transmissie
A*k*(Ti-TeJ-6,9*5,7*28+8,4*1,85*28+10,5*2,5*28+

5,6*2,5*28+42*4*13-4847 W

V(volumeJ-6*7,7*2,5-115,5 M3
ventilatie

(n/3600J*V*sm*sw*(Ti-TeJ-(115,5/3600)*l,3*28-1168 W
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Het totale warmteverlies (Qtot)is de som van van de ventilatie
en transmissieverliezen van aIle vertrekken.

Qtot-1619+470+2665+769+1705+293+1865+256+4847+1168-14,89 kW

Door verlies bij de leidingen moeten we hier 10 % bijtellen,zodat
we opeen totaal verlies komen van;16,35 kW
Dit is het verlies bij een maximale belasting (-10 graden
buitentemperatuur) .
Voor het jaarlijkse warmteverlies,waaruit de brandstofbehoefte
berekend kan worden,geldt de volgende formule (zie pag. 2.1.14van
de bij lage) :

Qjaar-24*a*e*y*(Gt/(Ti-Te»*Qtot.

a-l,2 voor een matig geisoleerd huis en een norma Ie
installatie

e-l, 0 woning
y=0.63 normale beschutte omgeving
Gt-2850 aantal graaddagen (zie tabel 1)
Ti-Te-28 graden

Qjaar-24*1,2*1.0*0.63*(2850/28)*16.38-30250.6 kWh

Het Brandstofverbruik
het brandstofverbruik is nu OP twee manieren te berekenen.
De eerste manier; Bjaar-(b*Qtot)/(Hu*r)

b-1300 het aantal vollasturen voor een
gemiddelde woning

Qtot-16,38 kW
Hu-8.8 kWh/M3
r-0.8

de verbrandingswaarde voor gas
het rendement van de ketel

Bjaar-(1300*16.38)/(8.8*0.8)-3024.7 M3 gas per
jaar.

De tweede manier;Er wordt hier niet gerekend met een gemiddelde
waarde voor het aantal vollasturen,maar met de
reeds berekende Qjaar(-b*Qtot) .

Bj aar-Qj aar/Hu*r
-30250.6/(8,8*0.8)-4296,9 M3 gas per jaar

4
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2.2. WARMTEVRAAG EN ENERGIEVERBRUIK

2.2. J. Inleiding

Om de energiekosten van ve~Tarmingssystemen te kunnen bepalen is de. berekening

van de jaarlijkse warmtevraag voor een gebouw noodzakelijk.

Een nauwkeurige bepaling van de jaarlijkse warmtevraag is sinds de laatste

jaren mogelijk met behuip van zeer geavanceerde komputerberekeningen.

Toch is het weI mogelijk, zij het veel minder nauwkeurig, al in een zeer vroeg

stadium van het bouwkundige ontwerp, met gebruik van enkele sterk vereenvoudigde

methoden, een goede inJikatie van de jaarlijkse warmtevraag te verkrijgen.

De nauwkeurigheid van de uitkomsten van deze methoden hangt van zeer veel fak

toren af, faktoren die veelal onvoidoende bekend zijn, zoals:

- De stooktijd, bijvoorbeeld door dag-, nacht- en weekeindeveriaging en de

gebruikstijd van de ruimten;

Het gebruiksrendement van de verwarmingsinstallatie;

De kwaliteit van bediening van de verwarmingsinstallatie;

- Het akkumulatievermogen van het gebo~w; (deze methoden zijn aIleen te gebruiken

voor gebouwen waarbij de totale warmtevraag mag worden bepaald volgens de

Norm DIN-4701, zie punt 2.1).

De wijze van isoleren en de zorg die is besteed aan kierdichting (zie eveneens

opmerking bovenstaande punt);

- De stookwaarde van de gebruikte brandstof;

- Het verschil in komforteisen van gebruikers onderling;

- De traagheid van het geinstalleerde ve·rwarmingssysteem;

- De mate van warmteafgifte door kunstverlichting t apparaten en mensen. (Interne

warmteafgifte door bijv. de zon, externe warmteafgifte aan de ruimte);

- De wijze en mate van natuurlijke ventilatie.

Deze benaderingsmethoden, om tot een indikatie van de jaarlijkse warmtevraag te

komen zijn de volzende:

a. Op basis van kentalJen

Dscr~ij ~2r~t ui;g~g2~:~

ven.-an,o", ruirrte.

3
vc:.:, e€n.jc:.=.rlijkse ,",'arnltevrOCb van 80-J]5 K;·;t, per I:'
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Dat wil zeggen:
3 3- 9 - 13 m aardgas per m verwarmde ruimte of

- 8 - 12 liter huisbrandolie per m3 verwarmde ruimte.

Bovenstaande waarden gelden aIleen voor een £entrale warmwater yerwarmingsinstal

latie met een behoorlijk gebruiksrendement en nachtverlaging, een beschutte

ligging van het gebouw , een goede warmteisolatie en kierdichting van het ge

bouw.

Het voornaamste nadeel van deze methode is natuurlijk dat bij het gebruik van

deze kentallen nooit het resultaat van tijvoorbeeld betere isolatie van het ge

bouw is te bepalen (dubbelglas. thermo-plus, etc.).

b. Met behulp van vuistregels

Het resultaat van betere isolatie van een gebouw is bij het gebruik van

vuistregeis veelal weI te bepalen. Een van deze vuisregels is de volgende:

B. = n. Q in K~~. liter huisbrandolie of m3 aardgas per jaar
J totaal

waarin:

Qtotaal = het totale warmteverlies in KW volgens DIN 47QJ en

n = brandstofaktor

n = 1000 1.n Kv.~ per j aar.

n = 200 1n m3 aardgas per j aar.

n = 180 in liters huisbrandolie per jaar.

De nauwkeurigheid van deze methoden 1.S niet erg hoog. Deze indikatiewaarde ken

een afwijking hebben van max. 30 i..

c. Met de graaddagenmethode

Een nauwkeuriger berekening van de warmtevraag of warmtebehoefte voor een

gebouw is uit te voeren met behulp van de zogenaamde "GRAADDAGENMETHODE".

Deze methode is aIleen te gebruiken voor gebouwen waarvan het warmteverlies

met behulp van DIN 4701 is te berekenen.

Het te berekenen totale maximale warmteverlies van een gebouw (volgens hoofd

stuk 2.1) zal aIleen optreden bij de aangenomen ontwerpbuitenkondities. van
o

bijvDorbeeld -10 C en een windsnelheid van 8 m/sec. en de aangenomen ontwerp-

bi:-.rJE:rJkc,oi::iE-s. van bijv. 19 ce.
Deze aangeno~en ontwerpbuitenkondities treden slechts enkele uren per jaar op
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en dan nog aIleen tussen ca. 4.00 - 8.00 a.m. (zie het bouwfysisch tabellarium,

bIz. 44).

De overige buitenluchttemperaturen liggen dan altijd hoger dan deze ontwerpbui··

tenluchttemperatuur. De verwarmingsinstallatie zal dan ook slechts

een zeer korte periode van een jaar de maximale warmteproduktie behoeven te le

veren voor het ve~'armen van het gebouw, behalve natuurlijk de tijd dat het

gebouw snel wordt opgewarmd.

De overige uren van een jaar werkt de verwarmingsinstallatie dan in de zogenaam

de IDEELLASTSITUATlE".

Vanaf een buitenluchttemperatuur van 12 °c en hoger worden gebouwen meestal niet

meer ve~Tarmd. Men noemt dit de "STOOKGRIt\S".

Het aantal uren dat in ~ederland de ve~Tarmingsinstallatie zal moeten branden

zal dan ca. 5500 uur bedragen. Zie grafiek 2.2.1.

Opmerking: Indien in het gebouw de ruimteluchttemperatuur 1n de nacht en het

weekeinde wordt verlaagd dan kan het aantal stookuren tot ca. 25 % lager

zijn.

Om nu het jaarlijkse brandstofverbruik van de verwarmingsinstallatie te kunnen

bepalen kan een zogenaamd aantal fiktieve "VOLLAST-UREN" worden vastgesteld, zie

fig. 2.2.1. - de gestippelde lijn.

Door middel van een eenvoudige berekening 15 het dan mogelijk het totale jaar

lijkse brandstofverbruik van een gebouw in K~~, m3 aardgas of in liters huis

brandolie te bepalen.

In formule:

24 . a • e . y •
z . (T. - T )

1 a
/;,t

max

waarin:

24 • a • e .....
G

t
Dtmax

jaarlijkse totale warmtevraag in K~n

= de gebouw- en installatiefaktor, de iaktor die de kwaliteit van het

gebouw en de installatie aangeeft.

Bijvoorbeeld: a : voor ££n goed geisoleerd gebouw en een goede installatie

~ ~ -' ,

e

instc::c:ie ~Et een zeer laag getruiksrence~ent.
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- ",'oning e :

- kantoor e = 0,92

- school (een laag): e = 0,75

y = de faktor waarmee de toeslagen op de warmteverliesberekening worden

Y 0: 0,63

y = 0,6

y = 0,58

y = 0,55

z

T.
1

T
a

~t
max

Qtotaal

aangegeven:

normale, beschutte omgeving

normale, niet beschutte orngeving

~inderige, beschutte omgeving

winderige, niet beschutte orngeving

: aantal verwarmillgsdagen in een jaar

gemiddelde gebouwtemperatuur ~n het stookseizoen in °c (~ 19 °C)

= gemiddelde buitentemperatuur ~n het stookseizoen in °c (~ 5,4 °C)

= maximaal temperatuurverschil binnen - buiten in °c (~ 29 °C)

= z • (T. - T ) is het graaddagengetal, zie tabel 2.2.1. Voor de Bilt
1 a

~ 3000 (bij nachtverlaging tot 15 °c ~ 2750).

= totale warmteverlies in K~ volgens DIN 4701.

Bovenstaande formule is te vereenvoudigen door te stellen dat: a = I, voor een

goed geisoleerd gebouw en een goede installatie, en

=
3000
29 100

Dan ~ordt Q. 2400 . e . y • Q 1 in Khn/jaar
Jaar totaa

waarin 2400 . e • y = b, ~aarin b het aantal vollasturen per jaar 1S (~ 1300 uur

per jaar).

Dan wordt Q.
Jaar b . Qtotaal 1n Kh~/jaar.

Volgens de nleu~e \~I-ont~erprichtlijn 2067 van januari 1974, moeten de

"oude" faktoren a, e en y y;orden vervangen door "nieuw" in te voeren

vollasturen
G

t

Ltmax
b = 24 e . x .

z

korrektiefaktoren x en e , ~aarrnee dan een veel nauwkeuriger berekening van
z

de jaarlijkse warrnttvraag is te bereiken.

Dan ""ordt:

...aarin:

e
z

e

0,82 voor 6 uren gebruikstijd

). cc~r ZEer VE~E faktoren ~ordt
• 1 •t,epaa ~ c , ZCcls

x. = de faktor die aangeeft de gelijktijdigheid van de warmtevraag
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ten behoeve van ventilatielucht

x
2

= de faktor voor de verhoogde ketelkapaciteit om het gebouw snel

op te kunnen warmen, etc.

Bepalen we ons tot de eerste methode dan wordt het brandstofverbruik het volgende:

B.
Jaar

waarin:

-== ~'>/ ~~-
3in K~~ , in liters huisbrandolie of in m aardgas.

Hu = stookwaarde van de soort brandstof voor;

- aardgas is Hu ~ 8,8 K~~/m3 en
3- huisbrandolie is Hu ~ 10 K~n/m ,

= ketel- en installatierendement (het gebruiksrendement),

met:

n = 0,8 voor kleine installaties,

n = 0,9 voor grote ins talla ties,

11 = 0,5 - 0,65 voor woninginstallaties.

Bij deze "Graaddagen" berekeningsmethode wordt geen rekening gehouden met de

interne warmteproduktie van mensen, verlichting en apparaten en de externe warm

tebelasting van de ruimte door bijvoorbeeld de zon.

Deze extra warmtebelasting lS te bereiken als gegevens omtrent de zon, zoals de

tijd dat de zon schijnt en de intensiteit waarmee dat gebeurt, de kunstverlich

tingsniveaus en de periode dat deze kunstverlichting brandt, het aantal aanwezige

personen en dergelijke bekend zijn.

- Voor woningen geldt bijvoorbeeld dat ca. 10 - 15 % (afhankelijk van de orien

tatie van het glas) van de warmtevraag wordt gedekt door de zon, terwijl dat

voor kantoc~~e~temmingen 20% of meer kan zijn.

- Voor kantoorbestemningen zal bij een ~erlichtingsniveauvan 1000 lux ~ 50 W
2 ~

per m vloeroppervlakte aan warmte in de ruimte vrijkomen en bij SOD lux ~ 25 ~/rr.-

d. Komputerberekeningen

Bij dit soort berekeningen kunnen gebouwen en het gebruik van gebouwen volledig

worden ges blUleerd. Deze zogenaamJe "niet-s tationaire" berekeningen zij n

tegenwoordig nauwkeurig genoeg en bij toekomstige ontwikkelingen van rekenmodel

len zullen nog veel betere rekenresultaten worden verkregen dan met hand-reke~-

=_et',oce~ !:Iq:e] ijl-; \.:c.". E:-:tE-rne e:l i:-.ternf- ...·crr..tebelastingen van een ge:--,om, er Ie!

een rui~t~ ~ordEn G5~r~~ verrE-lend. bovenciieL k3n dan voor aIle gebouwen, oo~

~et>oU\..'e!: die niet onder de "nor!!'2Ie gebou\"en"van DIN 4701 vallen, de "Tarmtevraa~
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over een korte of lange peri ode erg nau~keurig ~orden berekend.

2.2.2. Warmtebehoefte en jaarlijks energieverbruik ten behoeve van mechanische

ventilatiesystemen.

Naast de warmtevraag ten behoeve van de tFansmissie- en natuurlijke ventilatie

de zogenaamde infiltratieverliezen, zijn er in gebouwen ruimten, waar door mid

del van mechanische luchttoevoer- en luchtafvoersystemen, grote hoeveelheden

ventilatiebuitenlucht moe ten worden aangezogen, gefilterd, VERWARMD, eventueel

BEVOCHTIGD en ingeblazen in de ruimte. Zodra deze lucht is "verbruikt" wordt

het afgevoerd.

Het verwarmen van deze lucht gebeurt meestal door middel van een door een met

CV-~ater verwarmde buis waaromheen lamellen waar lucht langs wordt geblazen.

Zie fig. 2.2.2. en fig. 2.2.3.

De totale jaarlijkse warmtevraag voor het opwarmen en eventueel bevochtigen

van deze ventilatielucht is afhankelijk van:

- de jaarlijkse hoeveelheden te verwarmen lucht in m3,

- de mate van op~a~ing van de lucht in °c,
- de bedrijfstijd van de installatie, en

- de mate van bevochtiging van de ventilatielucht.


