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Deel I. Binnenklimaat en installatiesystemen 

1. Klimaatregeling en behaaglijkheid blad- 1-

Klimaatre~elin~ en behaa~lijkheid 

Het begrip "klimaat" definieren wij al naar gelang de combinatie van buitenlucbttemperatuur, lucbtvocbtig
beid, neerslag (regen of sneeuw), windsnelheid en zonbelasting. 
Zo kennen we een woestijnklimaat (beet en droog), een tropiscb klimaat (warm en vocbtig), een landklimaat 
('s zomers beet, 's winters koud), een gematigd zeeklimaat (nat, maar geen grote temperatuurverschillen tussen 
zomer en winter) enz. 
De karakteristieken van een klimaattype, dat wil zeggen de extremen en de wisselingen in condities, manifes
teren zicb gewoonlijk over de periode van een jaar. 
Binnen de verschillende klimaatzones leven en werken mensen. De mens functioneert ecbter aileen bij ee~ 
constante licbaamstemperatuur van 37°C. 
Deze temperatuur boudt hij in stand door energie uit voedsel om te zetten via oxydatie in de spierweefsels. De ] 
hiervoor benodigde zuurstof wordt via de ademhaling aan de lucbt onttrokken. Een klein deel van de energie 
wordt gebruikt bij bet leveren van inspanning; grotendeels wordt ze ecbter omgezet in warmte en door bloed
circulatie via de buid afgevoerd. 

Het proces van energie-omzetting en warmte-afgifte beet metabolisme. 
De omvang van bet metabolisme bangt af van de soort inspanning. 

Activiteit 

.. st~~ 
Zi~~d scl1rij~~rlc 

Hardlopen 

Metabolisme [W] 

45 

130 

150 

250 

400 

500 
................ 

Tabe/1.1: Metabolisme afhankelijk van de inspanningsactiviteit 

Een mens voert dus voortdurend warmte af in boeveelheden die varieren met zijn inspanningsniveau. De om
gevingsomstandigbeden zijn daarbij ecbter ook belangrijk. 
Is bet warm, dan wordt warmte-afgifte belemmerd; bardlopen bij temperaturen hoven de 40°C is levensgevaar
lijk. 
Is bet koud, dan dreigt een mens onderkoeld te raken. 

Warmte wordt als volgt afgevoerd: 
convectief aan de omgevingslucbt 
door straling naar nabije koude wandoppervlakken 
door bet uitademen van warme en vocbtige lucbt 
door transpiratie en vocbtdiffusie door de buid. 

fOm goed te kunnen functioneren beeft de mens bepaalde stabiele omgevingscondities nodig. Ook bij gunstige 
1 klimaatcondities zijn die zeker niet altijd aanwezig. Dit probleem wordt ondervangen door kleding en aanpas
~ng van bet activiteitenniveau aan de omstandigbeden; bijvoorbeeld weinig inspanning bij boge omgeving
stemperaturen en extra beweging en goed isolerende kleding bij koude. 
Veel activiteiten en bet daarbij beborende metabolisme passen ecbter niet bij bepaalde omgevingscondities. 

\De me~sen zijn zicb daarom ten beboeve van die activiteiten een eigen omgeving gaan maken : de gebouwde 
gmgevmg. 

···.··.·•···.·.·· i 91.···~-~:~·~~L~.> .~Ls,.~ 
.. . . . . ... . ... . 
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Een gebouw biedt allereerst beschutting tegen onaangename weersomstandigheden (regen, wind, zonnestra
ling). 
Maar binnen de omhulling van bet gebouw kan de mens verder met aanvullende voorzieningen voor hem gun
stiger omstandigheden realiseren. 
Hij kan dan temperatuur en vochtigheid binnen bet gebouw zodanig be"invloeden dat hij bij een bepaald meta
bolisme probleemloos za1 functioneren. 
Wij zeggen dat hij zich dan behaaglijk/comfortabel voelt. 

Het aanbrengen van voorzieningen om bet comfort in gebouwen te vergroten heeft natuurlijk ook de vraag op
geroepen door welke factoren dit comfort wordt bepaald. Immers met bet antwoord op deze vraag is men in 
staat verwarmings- en klimaatinstallaties doeltreffender te ontwerpen en te Iaten functioneren. 
Zo publiceerden in 1937 C.E. Winslow, L.P. Herrington en A.P. Gagge in the American Journal of Physiology 
al een artikel : "Physiological reactions of the human body to varying environmental temperatures". 
De omgevingstemperatuur was bet enige onderwerp van bet toenmalige onderzoek. Maar dezelfde onderzoe
kers richtten direct daarna hun aandacht al op andere factoren zoals de snelheid van luchtbewegingen (1939). 
Na de laatste wereldoorlog is men op veel plaatsen onderzoek naar behaaglijkheidsomstandigheden begonnen. 
Het aantal invloedsfactoren dat daarin werd betrokken nam toe, uiteraard gebaseerd op ervaringen uit de prak
tijk. 
Over basisonderzoek naar warmtereguleringsprocessen en temperatuursensatie bij de mens berichtten 
Grandjean, Benzinger, Gagge, Humphreys, McNall, Morse Newburgh, Nielsen, Nicol Loudon. Daamaast liep 
specifiek onderzoek naar de invloed van bijvoorbeeld koude wanden (straling), temperatuurwisselingen, activi
teitsniveaus, kleding e.d. 

AI dit werk heeft via publicaties van o.a. M.A. Humphreys en J.F. Nicol geculmineerd in bet onderzoek van 
P.O. Fanger. De eerste resultaten daarvan werden in 1967 gepubliceerd onder de titel "Calculation of thermal 
comfort: introduction of a basic comfort equation". 
Fanger heeft naar aanleiding van zijn onderzoek een comfortvergelijking opgesteld. Deze vergelijking bestaat 
in feite uit een systeem van vergelijkingen waarin met zes variabelen rekening wordt gehouden, n.l. : 

* 

* 

Omgevingsinvloeden: 
de omgevingsluchttemperatuur 
de temperatuur van de ruimtebegrenzende wanden (d.w.z. bet gewogen gemiddelde 
van de temperaturen van wanden, vloeren en plafond) 
de luchtvochtigheid 
de snelheid van eventuele luchtstromen. 

Persoonsgebonden factoren : 
bet activiteitsniveau (metabolisme) 
de kleding (warmteweerstand) 

De warmteweerstand van kleding (lclo) wordt uitgedrukt in de eenheid "clo". De warmteweerstand van kan
toorkleding krijgt de referentiewaarde 1 clo. 

In formule: 1 clo = 0,155 lichaamsopp [m2
] x oppervlaktetemp. [K] 

metabolisme [W} 



Klimaatregeling en behaaglijkheid 

Het licbaamsoppervlak bedraagt gemiddeld bij mannen 1 ,81 m2 en bij vrouwen 1 ,63 m2. 

Kleding 

... geen 

. zomerlc1e<lirl~L 

licbte werkkleding 

zware kleding 

lclo-mannen 

0 
...... ... 

0,5 
------·-··- ........... . 

........ Q.6 ... 
1,3 

Tabe/1.2: Kledingweerstanden lc1o 

·················t 

lc!o-Vrouwen 

0 

0,3 

0,4 

1,3 
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.......... 

Fangers bebaaglijkheidsvergelijking stipuleert dat er afgezien van de zes genoemde geen andere factoren be
staan die van wezenlijk belang zijn voor bet bebaaglijkheidservaren en bovendien dat de vergelijking in gelijke 
mate geldt voor alle mensen, ongeacbt leeftijd, sexe of ras. 
Wel constateert hij onder bepaalde groepen een grotere gevoeligbeid voor afwijkingen van bet optimum. Deze 
mensen zullen dus eerder een oordeel "veel te warm" of "te koud" uitspreken. 

Met de comfortformule kan worden bepaald van welke combinatie van de zes variabelen een thermiscb com
fortabel resultaat mag worden verwacbt. 

De comfortformule van Fanger luidt : 

~ (1- rl)- 0,35 ( 43-0,061 ~ (1-11)- Pa) - 0,42 (~ (1-11)- 50 ) -

M M 
0,0023 A (44- Pa) -0,0014 A (34- ea) = 

M 
waarbij: ec1 = 35,7- 0,032 A (1-11)-

0,18.Lc~ ( ~ (1-11) -0,35 ( 43-0,061 ~ (1-11)- Pa) -

0,42 ( ~ (1-11)- 50 ) - 0,0023 ~ (44- Pa) - 0,0014 ~ (34- e.) ) 

r 2,05 (eel- ea)0·25 voor 2,05 cecl- ea)0,25 > 10,4 ~v 
he= I 

L 10.4 ~v voor 2,05 cec1 - ea)o.2s < 10,4 ~v 
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M 

A 
= inwendige warmteproduktie van bet lichaam per oppervlakte-eenheid. 

= uitwendig mechanisch rendement van bet lichaam; bij de meeste activiteiten vrijwel nihil. 

lei = thermische weerstand van de kleding (clo). 

fc1 = verhouding tussen de oppervlakken van geklede en naakte personen; atbankelijk van lei. 

Pa = partiele waterdampdruk. 

V = relatieve luchtsnelheid. 

Sa = luchttemperatuur. 

emrt = gemiddelde stralingstemperatuur. 

eel = gemiddelde temperatuur van bet uitwendige oppervlak van een gekleed persoon. 

blad- 4-

he = convectieve warmte-overdrachtscoefficient voor het uitwendige oppervlak van een gekleed persoon. 

Deze formule is erg complex en leent zich daarom aileen voor computerverwerking. De verwerking heeft gere
sulteerd in een groot aantal comfortdiagrammen voor gebruik in de praktijk. De diagrammen bestaan uit curven 
welke punten verbinden die aan de comfortvergelijking voldoen en dus bij optimale klimaatcondities behoren. 

Fanger is verder gegaan. In 1972 introduceerde hij bet begrip "thermal index" waarmee hij afwijkingen van bet 
thermisch optimum waardeerde. Hij nam aan dat gevoelens van te warm of te koud samenhangen met bet in
spanningsniveau van bet individu. Zo definieerde hij de "Predictive Mean Vote" (PMV) : een index die be
paald wordt als bet activiteitsniveau (bet metabolisme) en de warmteweerstand van de kleding bekend zijn sa
men met de omgevingsfactoren. 

De PMV geeft de te verwachten gemiddelde beoordeling voor een grote groep personen in een bepaalde situa
tie; dus bet gevoelen m.b.t. de persoonlijke warmtehuishouding. 

Hij stelde hiervoor de volgende schaal op: 

behaaglijk 

0 1 2 3 

Fanger kwantificeerde bet e.e.a. via experimenteD, waarbij hij de proefpersonen vroeg om aan bepaalde experi
mentele situaties een plaats toe te kennen op deze schaal. De behaaglijkheidszone ligt bij -0,5 < PMV < 0,5 
met dien verstande dat onder omstandigheden PMV -waarden tot + 1 of -1 zijn toegestaan. 

Het model van Fanger geldt voor -2 < PMV < +2. 

Er doet zicb echter een probleem voor. Individuen zijn onderling verschillend. In een groep zal men dus een 
bepaalde klimaatconditie verscbillend waarderen. De PMV geeft derhalve slecbts de meest waarschijnlijke 
waarde; een algemene indicatie van de behaaglijkheidsgraad. 

Daarom voerde hij een tweede index in : "Predicted Percentage of Dissatisfied" (PPD). 

Deze index voorspelt bet aantal ontevredenen bij bepaalde klimaatcondities en de daaraan toegekende PMV-in
dex. 

Proefondervindelijk heeft hij bepaald welk percentage ontevredenen behoort bij een bepaalde PMV-waarde : 
Hij ging daarbij wederom uit van een waarderingsschaal van -3 via 0 naar +3. 

In totaal hebben 1300 proefpersonen aan de hand van deze schaal bet binnenklimaat beoordeeld. De resultaten 
van dit onderzoek zijn samengevat in tabell.3. 
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Percentage van de mensen dat stemt zoals aangegeven 

~ lll1fdering .. 0 -1 of +1 -2 of +2 -3 of +3 
I··· 

PMV=+2 5 20 45 30 
.......... .. ···+····· . 

PMV=+l 27 48 20 5 
I 

PMV=O 55 40 5 0 ...... ·········· 

PMV=-1 27 48 20 5 
-···-····· ................ 

PMV=-2 5 20 45 30 

Tabel1.3: Stemverdeling op de waarderingsschaal bij verschillende PMV's 

Fanger noemt bet percentage van de mensen dat -3, -2, 2 of 3 stemt 'ontevreden'. Op basis van de onderzoeks
resultaten beeft hij vervolgens bet verband vastgelegd tussen de PMV en bette voorspellen percentage ontevre
den :de PPD. De PPD-index geeft dus een indruk van de feitelijke variatie in bet individuele bebaaglijkheids
gevoel; ze geeft bet percentage aan van personen dat een bepaalde klimaatconditie met "te warm" of "te koud" 
waardeert. 
Individuen in een groep waarderen immers deze condities niet gelijk. Het blijkt dat zelfs onder de meest ideale 
omstandigbeden minimaal5% Diet tevreden kan zijn, indien van uniforme condities sprake is. 
Wanneer bijvoorbeeld de temperatuurverdeling in een vertrek Diet uniform is, zal de PPD zelfs boger liggen, 
terwijl door bet compenseren op andere factoreD de PMV nog wel op nul zou kunnen worden gebouden. 
In figuur 1.1 is de relatie tussen de PMV en PPD weergegeven. Een PMV van 0 gaat gepaard met een PPD van 
5%. Uiteraard geldt dit uitsluitend voor een situatie waarin meer mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn : in
dividuele regeling kan immers wel tot een, voor die persoon, bebaaglijk klimaat leiden! 

De PMV (gerelateerd aan de warmtebalans) is zoals wij weten een functie van: 
* de lucbttemperatuur van de omgeving 
* de geometriscb gewogen oppervlaktetemperatuur van de omgevende vlakken 
* de snelbeid van de omgevingslucbt 
* de relatieve vocbtigbeid van de omgevingslucbt 
* bet metabolisme 
* de kledingweerstand 

80 

60 
~ 

' " 
~ 

r-"'" 

/ 
v 

40 
30 "' / 

~ 0 

.£ 20 0 
0.. 
0.. 

t 10 
8 
6 
5 

'I\. // 

\ I 
[\ I 

" I 
~ v 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 

...... PMV- index .... 
Figuur 1.1: Relatie tussen PMV en PPD 
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Een aantal gevoeligheidsberekeningen is uitgevoerd om de relatieve invloed van de afzonderlijke parameters te 
kunnen inschatten. De figuren 1.2 t/m 1.6, die de resultaten van deze parameterstudie grafisch weergeven, to
nen aan dat met name de 'persoonsgebonden' parameters kleding en metabolisme van belang zijn voor de resul
terende PMV. 

2 

> 
~ 

1,5 a.. 
u 
"Q) 
.c 
~ 
::" 1 C> as 

130W as 
.c 

0,15 mls Q) 
0,5 .0 Kledingweerstand 0,7clo 

t 
Rei. vochtigheid 50% 

0 
24 25 26 27 28 29 30 31 

--•....... temperatuur 61 ("C) 

Figuur 1.2: Het effect van de stralingstemperatuur (OmrtJ en luchttemperatuur (Ot) op de PMV 
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.c 
~ 

1 ::-
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Q) 

0,5 .0 

t 0 

24 25 26 27 28 29 30 31 

..... temperatuur 61 ("C) 

Figuur 1.3 : Het effect van de luchtsnelheid op de PMV 
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Figuur 1.4: Het effect van de relatieve vochtigheid op de PMV 
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Figuur1.5: Het effect van de kledingweerstand op de PMV 

2 

d' 
> 
:::E 1,5 a.. 
'0 

.. .J#" 
.Jf1 ~ 

, 
·a; 
~ 
~ •"~L ~ ~ 
::"' 
c;, 
as as 
~ 
(I) 0,5 .0 

t 0 

~~ ~~ ~ :;...--
vp_ V'~ / ~~ 

" v/ ~/ v 
v / 

~ 

24 25 26 27 28 29 30 31 

__ ...... ~ temperatuur el {"C) 

Figuur 1.6: Het effect van het metabolisme op de PMV 
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Fanger heeft de beoordeling c.q. waardering van het binnenklimaat ogenschijnlijk vereenvoudigd. Toch lijkt 
dit maar zo. Allereerst bestaat er fundamentele kritiek op de interpretaties van Fangers onderzoeksresultaten; 
zie hiervoor bijvoorbeeld de publicatie van T.A.J. Schalkoort: Normen voor een acceptabel binnenklimaat. 
Vervolgens formuleert Fanger zijn criteria over aanvaardbaarheid (-0,5 S PMV S 0,5) van een bepaald binnen
klimaat op basis van een globale waardering die verloopt van -3 (koud) via -2 (koel); -1 (enigszins koel); 0 
(neutraal); 1 (enigszins warm); 2 (warm) tot 3 (heet). 
Eenzelfde waarderingsgetal op deze schaal kan zeer wei betrekking hebben op verschillend samengestelde con
dities, dat wil zeggen met verschillende parameters. 

Naast de parameters die we al kennen zoals de persoonsgebonden : kledingweerstand en metabolisme en de 
omgevingsfactoren: luchttemperatuur, -vochtigheid, -snelheid en gemiddelde stralingstemperatuur, spelen ook 
andere indirecte factoren een rol bij het uitspreken van waardering of afkeuring voor de kwaliteit van de werk
en leefomgeving. 
Onbewust zal men zich in zijn oordeel ook Iaten leiden door de appreciatie van: 

de geometrie en afmetingen van de werkruimte; 
de materiaalkeuze en kleurstelling van bekleding en afwerking van wanden, vloeren en 
plafonds; 
het meubilair; 
de mede-ruimtegebruikers; 
het eigen territorium (zitten we dicht op elkaar?); 
planten en omamenten; 
geuren en geluiden (overlast); 
het uitzicht, daglichttoetreding; 
de akoestische kwaliteit (hard of zacht). 

Deze factoren zijn moeilijk te betrekken bij het cijfermatig waarderen van de kwaliteit van het binnenklimaat. 
V andaar dat men zich verder heeft beperkt tot het analyseren van de zes al eerder genoemde omgevings- en 
persoonsgebonden factoren. Daarbij worden op grond van ervaring in het algemeen de volgende uitgangspun
ten gekozen: 

gemiddelde luchtsnelheid: 0,15 m/sec; 
relatieve vochtigheid : 50%; 
metabolisme: 72 W/m2; 

kledingweerstand : 
's zomers 0,7 clo 
's winters 0,9 clo 

luchttemperatuur gelijk aan de gemiddelde gewogen (globale) stralingstemperatuur. 

De luchttemperatuur .is daarmee de resterende variabele waarmee de actuele PMV -waarde wordt berekend en 
de beoordeling van het binnenklimaat kan plaatsvinden. 

Bij een PMV van +0,5 behoort zo een luchttemperatuur van 25,5 °C. 
In het algemeen schrijft men -0,5 S PMV S 0,5 voor gedurende minimaal 90% van de jaarlijkse werktijd, waar
bij een beperkte over- en onderschrijding van deze waarden is toegestaan; bijvoorbeeld : 

in de winterperiode maximaa1100 uren (5%) -1 S PMV S -0,5; 
in de zomerperiode maximaa1100 uren 1 ~ PMV ~ 0,5 en een luchttemperatuur hoven de 
28°C niet meer dan 20 uren (1 %) per jaar. 

Tegenover dit criterium stelt de Rijksgebouwendienst een nieuw criterium 
- gebaseerd op het aantal overschrijdingsuren van PMV = 0,5 - dat op basis van het percentage ontevredenen 
(PPD) wordt gewogen als : PPD x overschrijdingsuren = constant. 
Dit criterium van de gewogen overschrijdingsuren houdt dus in dat bijvoorbeeld een uur met 10% ontevrede
nen tweemaal zwaarder telt dan een uur met 5% ontevredenen. 
Het totaal van aile gewogen overschrijdingsuren, van PMV = 0,5 in de zomer, moet beneden de 150 weeguren 
(de weegtijd) blijven. 
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Voor de winter geldt een identiek criterium 
waarbij de som van de onderschrijdingsuren 
van PMV = -0,5 beneden een weegtijd van 150 
uren dient te blijven. Voor een kritiek op dit 
criterium leze men de publicatie van T.A.J. 
Scbalkoort. 

In de literatuur zijn de resultaten van verschil
lende onderzoeken naar de invloed van de om
gevingsfactoren op bet bebaaglijkheidsgevoel 
in diagrammen uitgewerkt, ecbter nooit voor 
alle factoren tezamen maar meestal paarsge
wijze. 

In deze diagrammen komen geen eenduidig op
timale verbanden voor, maar bebaaglijkheids
zones, dat wil zeggen velden waarbinnen ver
schillende combinaties van de parameters als 
bebaaglijk worden aangeduid. Deze velden zijn 
vervolgens omgeven door overgangszones. 
Binnen de comfortzone functioneert bet meta
bolisme van de mens dus bevredigend. 
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Figuur 1.7 Relatie tussen luchttemperatuur en relatieve 
vochtigheid 

De diagrammen gelden voor personen die kantoorwerk verricbten (gemiddelde activiteit) en hierbij de daar
voor gebruikelijke kleding dragen. 

Figuur 1. 7 geeft bet verband weer tussen de lucbttemperatuur en de relatieve vocbtigheid van de vertreklucbt. 
Het verband tussen de gemiddelde wandtemperatuur en de lucbttemperatuur wordt door figuur 1.8 voorgesteld. 
Het aangegeven gebied is slecbts geldig indien de gemiddelde temperatuur van de afzonderlijke wanden onder
ling niet meer dan enkele graden verschilt. Bij 
grote temperatuurverscbillen zal de warmte-op
name door straling niet gelijkmatig over bet ge
bele licbaamsoppervlak plaatsvinden. Het ge
volg is onbebaaglijkheid. 

Uit ervaring weet men dat bij bogere lucbttem
peratuur een bogere lucbtsnelheid bet bebaag
lijkheidsgevoel versterlct. Dit wordt gei:llustreerd 
door figuur 1.9. De invloed van de relatieve 
vocbtigbeid is hierin niet verwerkt; normale 
kleding, aangepast aan bet jaargetijde, wordt 
verondersteld. 

Bebaaglijkheidsdiagrammen zijn eveneens op
gesteld op basis van de experimenteD van Fan
ger. 
De krommen in deze diagrammen stellen be
baaglijkheidslijnen voor, dat wil zeggen lijnen 
door punten (condities) die allen voldoen aan 
de bebaaglijkheidsvergelijking en die dus een 
optimale bebaaglijkheid voorstellen. 
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Figuur 1.8 Relatie tussen luchttemperatuur en 
gemiddelde wandtemperatuur 
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Figuur 1.10 is een voorbeeld van een diagram 
dat de invloed van de luchtvochtigheid laat zien 
op zittende personen met een kledingweerstand 
van 1,0 clo. In bet diagram zijn drie behaaglijk
heidsgebieden getekend, die corresponderen 
met even zoveel luchtsnelheden : dus lijnen 
voor diverse combinaties van vochtigheid en 
temperatuur die een optimale behaaglijkheid 
opleveren. De geringe invloed van de lucht
vochtigheid op de behaaglijkheid blijkt. bier 
overduidelijk. Bij overgang van absoluut droge 
naar verzadigde Iucht behoort een verlaging 
van nog geen 3°C. 
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0,1 Het behaaglijkheids diagram in figuur 1.11 il
lustreert op duidelijke wijze de invloed van de 
activiteit en de luchtsnelheid op de optimale 
omgevingstemperatuur. De behaaglijkheidslij
nen bij vijf verschillende activiteiten gelden 
voor dezelfde kledingweerstand van 1 clo. Elke 
behaaglijkheidslijn loopt door een serie punten 
die een combinatie is van luchtsnelheid en om
gevingstemperatuur waarbij optimale behaag

12 14 16 18 20 22 24 26 28 

______... temperatuur a, ("C) 

lijkheid optreedt. 
Bij lage luchtsnelhe
den (< 0,1 rn/s) heeft 
de snelheid geen in
vloed op de convectie
ve warmte-overdracht 
zodat dan aileen de 
temperatuur belangrijk 
is voor de behaaglijk
heid. 

De variabelen PMV en 
PPD geven informatie 
over de thermische be
haaglijkheid van bet li
chaam in zijn geheel. 
Naast thermische on
behaaglijkheid in ver
band met de warmte
balans van bet gehele 
lichaam kan thermi
sche onbehaaglijkheid 
ook een gevolg zijn 
van een ongewenste 
opwarming of afkoe
ling van een specifiek 
deel van bet lichaam. 
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Fig 1.11 Relatie tussen activiteit en luchtsnelheid 

een te boge lucbtsnelbeid hij een relatief lage lucbttemperatuur (tocbt), een te grote stralingsasymmetrie of een 
te warme of te koude vloer. Ook temperatuurfluctuaties kunnen aanleiding geven tot tbermiscbe onbebaaglijk
beid. 
Personen zijn bet gevoeligst voor plaatselijke afkoeling of opwarming hij werkzaamheden met een laag meta
holisme, hijvoorbeeld hij zittend werk. 

De gegevens over plaatselijk thermiscbe onbebaaglijkheid zijn minder gedetailleerd dan die voor de algemene 
thermiscbe hebaaglijkheid en gelden voor personen in rust en voor personen die licbt zittend werk of staand 
werk verricbten. De percentages ontevredenen voor de verscbillende vormen van thermiscbe onhebaaglijkheid 
mogen niet worden gesommeerd. 

Hierna worden te verwacbten percentages ontevredenen hij de verscbillende vormen van tbermiscbe onbebaag
lijkheid gegeven. Daamaast worden aanbevelingen voor criteria gegeven. Er zij bier nog opgemerkt dat de cri
teria zijn gehaseerd op situaties waarin sprake is van een thermiscb neutrale toestand voor bet licbaam als ge
beel. Afwijkingen van deze neutrale situatie leiden tot een grotere gevoeligbeid van personen voor plaatselijke 
thermiscbe onbebaaglijkheid en dus tot een groter percentage ontevredenen. 

Figuur 1.12 geeft bet percentage ontevredenen door stralingsasymmetrie ten gevolge van een warm plafond en 
koud raam of een koude wand. 

In aansluiting op ASHRAE Standard 55-1981 en ISO 7730 worden de volgende grenswaarden voor asymme
triscbe straling aanbevolen : 

ten gevolge van een warm plafond : lager dan 5 K (met betrekking tot een klein borizontaal vlakje op 0,6 m 
hoven de vloer); 
ten gevolge van een koud raam of een ander koud verticaal vlak : lager dan 10 K 
(met betrekking tot een klein verticaal vlakje op 0,6 m hoven de vloer). 
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Fig 1.12 Percentage ontevredenen door stralingsassymmetrie 

Indien deze grenzen worden aangehouden wordt bet percentage ontevredenen over een te grote stralingsasym
metrie beperkt tot maximaal 10%. 

Asymmetrische straling ten gevolge van een koud plafond of een warm verticaal vlak zal in de praktijk geen 
problemen geven. Bij een stralingsasymmetrie lager dan 18 K (koud plafond) respectievelijk 34 K (warm verti
caal vlak) zal bet percentage ontevredenen lager zijn dan 10%. 

Het gebruik van de onderzoeksresultaten van Fanger heeft zich voomamelijk toegespitst op de situatie van zit
tend kantoorwerk. De persoonsgebonden- en omgevingsfactoren zijn onder die omstandigheden ofwel vrij uni
form of gemakkelijk te bei'nvloeden. 
Onder deze omstandigheden kan aan de voorwaarden die voor een behaaglijk binnenklimaat gelden t.a.v. de 
globale stralingstemperatuur worden voldaan in bet bouwkundig ontwerp. 
De voorwaarden voor relatieve luchtvochtigheid en luchtsnelheid zijn vastgelegd zodat zoals wij zagen als eni
ge nog variabele invloedsfactor de ruimtetemperatuur resteert. Via een thermostatisch geregelde verwarmings
of koelinstallatie kan dus een comfortabel klimaat worden gerealiseerd. 
In dit verband is bet nuttig kennis te nemen van de bevindingen uit onderzoek van M.A. Humphreys en 
J.F. Nicol (1971). 
Allereerst stelden zij vast dat bet gebruik van de globale stralingstemperatuur gemiddelde stralingstemperatuur 
of luchttemperatuur als indicator voor de thermische behaaglijkheid tot praktisch dezelfde resultaten leidt. Zij 
bevelen nu de globale temperatuur als maatstaf aan omdat deze gemakkelijk gemeten kan worden. 
Verder blijkt dat mensen zich bij voorkeur wapenen tegen oncomfortabele omstandigheden door aanpassingen 
in activiteitsniveau, kleding, hooding en fysiologie. Zouden hieraan onder omstandigheden geen beperkingen 
zijn opgelegd dan zou de omgevingstemperatuur weinig invloed op bet behaaglijkheidsgevoelen hebben; aan
passing aan gegeven omstandigheden staat voorop (zie figuur 1.13). 
Mensen stellen zich beter en vollediger in op stabiele temperatuurveranderingen van langere duur. Snelle kort
stondige wisselingen veroorzaken problemen. Feitelijk is de bandbreedte waarbinnen de temperatuur kan fluc
tueren zonder dat dit klachten oproept zeer beperkt (zie figuur 1.14). 
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Fig 1.13 Behaaglijkheidszones voor combinaties van stralingstemperatuur, activiteitsniveau en 
kledingwee rstand 

Deze figuur is opgesteld voor een kantoorsituatie, waarin de temperatuur over bet jaar varieert tussen een mini
mum van l8°C en een maximum van 25°C. Hieruit blijken twee belangrijke feiten: 

een fluctuatie van meer dan 1 oc in de ruimtetemperatuur leidt tot klacbten. 
De klacbten nemen sneller toe met bet toenemen van de temperatuurfluctuaties. 
ook als de temperatuur bet gebele jaar door betzelfde zou zijn, zou er door sommigen 
tocb over bet comfort geklaagd worden. 
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Het is overigens duidelijk dat men 
zich over een vrij groot tempera
tuursgebied comfortabel kan voelen 
rnits men zijn activiteiten en kleding 
kan kiezen (zie figuur 1.13). 

Een interessant gegeven vormt het 
feit dat de comfortzone bij een war
me omgeving breder is dan bij een 
koude. Onder extreme kou is het 
zeer moeilijk zich comfortabel te 
blijven voelen gezien het geringe 
verschil in metabolisme tussen 
transpireren en rillen van de kou ge
zien de zware kleding en de lage 
temperatuur. 

De conclusie mag dus zijn dat het 
streven naar een optimale binnen
temperatuur nooit honderd proces 
succes kan opleveren. 
Het optimale resultaat hangt immers 
af van bet activiteitsniveau, fysiolo
gie en kleding; factoren die wij niet 
in de hand hebben. 
De enige voor het behaaglijkheids
gevoel belangrijke en manipuleerba
re invloedsfactor is tenslotte de vari
atie in de ruimtetemperatuur ten op
zichte van een bepaalde als behaag
lijk ervaren waarde. 
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Fig 1.14 A chart to predict the duration of thermal confort 
from the standard deviation of the room temperature. 
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Normen en richtlijnen 

Voor een aantal aspecten van bet binnenmilieu zijn normen en ricbtlijnen opgesteld: 
1. Thermisch klimaat 

blad- 15-

Hier geldt de NEN-ISO 7730. Gebaseerd op de methodiek van Fanger wordt voor de beoordeling van de 
bebaaglijkheid bet criterium van de PMV en PPD voorgeschreven. Aanbevelingen voor toegestane grens
waarden voor PMV en PPD worden in een bijlage op de norm gedaan. 
Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan bet binnenklirnaat ter voorkorning van onbebaaglijkheid als ge
volg van tocbt, te grote temperatuurgradienten, koude vloeren en asyrnrnetriscbe straling. 
Wederom in de bijlage worden hiervoor grenswaarden aanbevolen. 
Met betrekking tot bet verschijnsel "tocbt" wordt opgemerkt dat met de in de norm gestelde grenswaarden 
voor de maxirnaal toegestane lucbtsnelheid van 0,15 m/sec. en 0,25 m/sec. in respectievelijk winter en zo
mer geen rekening wordt gebouden met de invloed van fluctuaties in de lucbtsnelbeid op bet bebaaglijk
beidsgevoel. 
Het is narnelijk gebleken dat 
bij fluctuerende lucbtsnelbe
den eerder over tocbt wordt 
geklaagd, zodat de norm
grenswaarden dan dus te boog 
liggen. 
Fluctuaties in de lucbtsnel
beid worden uitgedrukt in een 
zogenaarnde "turbulentie
graad". Deze wordt gedefmi
eerd als de verhouding van de 
standaardafwijking van de 
fluctuaties en de gerniddelde 
lucbtsnelbeid; als een percen
tage dus van de lucbtsnelbeid. 

Bijlage (NEN-)ISO 7730 

Aanbevolen bebaaglijkheids
eisen 

-0,5 < PMV < +0,5 

aantal ontevredenen over kli
rnaat kleiner dan 10% 
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Fig. 2.1 Relatie tussen luchttemperatuur en luchtsnelheid 

Voorbeeld: 

activiteitenniveau 
kledingisolatie 
lucbtsnelheid 
relatieve vocbtigbeid 

70 W /m2 (zittend, adrninistratief werk) 
0,9 clo (winterkleding) 
0,2 rnls 
40% 

Gewenste lucbttemperatuur : 21 oc 
(lucbttemperatuur = gerniddelde stralingstemperatuur) 

Activiteiten 
Gewenste temperatuur 

28 
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Operatieve temperatuur 

Uniforme temperatuur van een zwarte omgeving waarin een persoon dezelfde warmte zou uitwisselen door 
straling en convectie als in de niet-uniforme werkelijke omgeving. 

Luchtsne1heid : <0,2 rnls ]-
Luchttemperatuur- gemiddelde 
stralingstemperatuur <4°C 

Aanbevolen behaaglijkheidseisen : 

acti viteitenni veau 70W/m2 

operatieve temperatuur = 
gemiddelde van lucht- en 
stralingstemperatuur 

Winter kledingisolatie 1 clo : 
operatieve temperatuur tussen 20 en 24°C (22 ± 2°C) 

Zomer kledingisolatie O,S clo : 
operatieve temperatuur tussen 23 en 26°C (24,S ± 1 ,S0 C) 

Plaatselijke onbehaaglijkheid 

* Ongewenste opwarming of afk.oeling van een specifiek deel van bet lichaam 

- variaties in luchttemperatuur 
- verticale temperatuursgradient 
- tocht 
- asymmetrische warmtestraling 
- lage vloertemperatuur 

Mensen zijn hiervoor vooral gevoelig hij een laag activiteitenniveau 

Asymmetrische warmtestraling 

* Grote verschillen in de warmte-uitwisseling door straling in verschillende richtingen : 

- koud glasvlak 
- warm p1afond 

(Geuite klacht vaak : tocht!) 

Aanbevolen : 
Stralingsasymmetrie t.g.v. ramen of andere koude oppervlakken moet kleiner zijn dan 10°C (t.o.v. klein 
verticaal vlak 0,6 m hoven de vloer). 

Stralingsasymmetrie t.g.v. warm p1afond moet kleiner zijn dan soc (t.o.v. klein horizontaal vlak 0,6 mho
ven de vloer). 
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Vrouwen Mannen 

Winter Zomer Winter Zomer 

(min.) (max.) (min.) (max.) 

PMV -0,5 0,5 -0,5 0,5 

PMV (-1,0) (+1,0) (-1,0) (+1,0) 

ld (do) 0,8 0,3 0,9 0,5 

v (rnls) 0,2 0,1 0,2 0,1 

RV (fractie) 0,4 0,6 0,4 0,6 

emrt-ei (OC) -2,0 2,0 -2,0 2,0 

Activiteit Metabolisme Luchttemperatuur 

W/m2 oc 

Rustig zitten 58 24,6 27,1 24 26,2 

(23,0) (28,5) (22,4) (27,7) 

Licht adm. werk 

Lezen/schrijven 70 22,7 26,1 22,0 25,2 

Telefoneren (20,7) (27,9) (20,1) (27,1} 

Tekstverwerken 81 21 25,2 20 24,2 

Data invoeren (18,7) (27,4) (18,0) (26,6) 

Lichte handarbeid 

Postsorteren 

Fotokopieren 93 19 24,3 18,1 23,1 

Archiveren (16,6) (26,9) (15,8) (25,9) 

Tabe/2.1 : Temperatuurgrenzen (De getallen tussen haakjes gelden voor PMV =- 1,0 of+ 1,0) 

Volgens de Arbo-wet geldt in bedrijfsruimten bet Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en Werkplaatsen 
(Publicatie P30 van de Arbeidsinspectie : Bouw en inrichting van bedrijfsruimten). 
Dit besluit hanteert een temperatuur-index L volgens : 

L = 42 e1 - 8 eln 

34 + el- en 

waarbij: 
el = de droge boltemperatuur 

eln = de natte boltemperatuur 

van de lucht 

De wet eist dat bij een buitentemperatuurindex Lu < l8°C de binnentemperatuurindex (Li) een waarde van 

23 niet zal overschrijden. 
Bij een Lu > 18 geldt voor bet maximum van de binnentemperatuurindex Li = Lu + 5. 
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2. Luchtkwaliteit 

De kwaliteit van de lucht in werkruimten krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. 
Een groot aantal chemische en biologische verontreinigingen is inmiddels onderkend. 

blad- 18-

Er bestaan echter nog nauwelijks normen of grenswaarden voor de toegelaten concentraties van verontrei
nigingen in de binnenlucht. 
Verder zijn referentiewaarden opgenomen in: 
Zorgen voor morgen. Nationale Milieuverkenning 1985-2010. 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (R.I.V.M.). 
Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aid Rijn, 1988. 

In bet algemeen wordt in verband met bet handhaven van een redelijk binnenluchtkwaliteit een minimale 
hoeveelheid verse buitenlucht van 35m3/h per persoon aanbevolen bij niet roken. 
Indien wordt gerookt, wordt een minimum van 60 m3fh per persoon aanbevolen. 
De berekening van bet eerste minimum verloopt als volgt : 

Minimum ventilatielucht per persoon 

Bij normale kantooractiviteiten produceert een mens 20 liter C02/h. 

De hygienische grens voor C02 ligt op 0,1 vol.% (1000 p.p.m.) 

(zie bedrijfsgezondheidsdienst) 

In de buitenlucht bevindt zich: 0,03-0,04 vol.% C02 (300-400 p.p.m.) 

bet uitgangspunt is 0,1 vol.% C02 (1000 p.p.m.) 

V m3lucht V m3lucht 
1 persoon 

----------------------------------> 20 l C02 -----------------------------------> 

350 p.p.m. C02 = 
0,035 vol.% C02 = 

0,00035 m3 C02/m3 Iucht 

0,0035 * v + 0,02 = v * 0,001 
35 * v + 2000 = 100 * v 
65 * v = 2000 ----------------> 

0,02m3 C02 

V = 30 m3/h per persoon 

Bij hygienische grens 0,08 vol.% C02 (800 p.p.m.) 

~-----------------> V = 45 m3fh per persoon 

1000 p.p.m. C02 = 
0,1 vol.% C02 = 
0,001 m3 C02/m3 lucht 

De ASHRAE Standard 62-1989 Ventilation for acceptable Indoor Air Quality Amercian Society of 
Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc. Atlanta 1989 behandelt uitgebreid de ventilatie 
van gebouwen. 
In Duitsland geldt de DIN 1946, oorspronkelijk van april 1960 (Teil 1) en sinds kort (1994) herzien 
(Teil2). 
Deze norm behandelt bet onderwerp "Raumluftqualitiit" als onderdeel van de "Thermische Behaglichtkeit 
und Raumqualitiit". 
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Richtwaarden voor binnenluchtkwaliteit 

A gens Bron Effect Richtwaarde 

C02 mens indicator voor lOOOp.p.m. 

buitenlucht geurhinder 

co verbrandings- verstikking 10 mglm3 1) 

toestellen 
tabaksrook, 
buitenlucht 

Ozon kopieerapparatuur irritatie 100 J..lg/m3 1) 

laserprinters luchtwegen 
ionisatoren hoofdpijn 
buitenlucht 

Formaldehyde spaanplaat irritatie ogen 120 J..lg/m3 2) 

tabaksrook en luchtwegen, 
UF-schuim allergische 
verf, lijm, reactie 
schoonmaakmiddelen 

N02 verbrandings toestellen irritatie 150 J..lg/m3 3) 

tabaksrook luchtwegen en 
buitenlucht neus 

Respirabel tabaksrook irritatie 70 J..lg/m3 3) 

(diameter< 3,5 J..lm) papier luchtwegen 
bouwmaterialen 

so2 buitenlucht 350 J..lg/m3 4) 

verbrandingstoestellen 
tabaksrook 

Biologische verontreiniging lucht: 500 kolonievormende 
eenheden (KVE)fm3 
van een soort : 
totaal : 10.000 KVE/m3 

water: 1000 bact./rnl 

1) middelingstijd 8 uur 
2) middelingstijd 30 minuten 
3) middelingstijd 24 uur 
4) middelingstijd 1 uur 
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Ventilatie 

Kantoor: 

* 35 m3/h verse buitenlucbt per persoon indien er niet wordt gerookt 

* 55 a 60 m3/h per persoon indien er wordt gerookt. 

ASHRAE Standard 62-1989 
"Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality" 

general office space 
smoking lounge 

3. Geluid 

: 35 m3/h p.p. 
: 100 m31h p.p. 
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Het toegestane geluidniveau wordt athankelijk gesteld van de aard van de werkzaamheden die ter plaatse 
worden verricbt. 

Activiteit 

Bespreken/overleg 
Lezen/schri jven/telefoneren 
Typen/beeldscbermwerk 
Arc hi veren/ opbergen 
Distribueren 

Toelaatbaar geluidniveau 
dB(A) equivalent 

35 
40 
45 
50 
50 

Geluid met lage frequenties (20-100 Hz) (t.g.v. apparaten, ventilatoren) kan leiden tot klacbten over ver
moeidheid, lusteloosbeid en boofdpijn. 

4. Yerlichtintj 

De eisen die aan de kwaliteit van kunstlicbt worden gesteld spitsen zicb toe op : 
bet licbtniveau in verband met de leestaak en bet visueel comfort 

- de adequate kleurweergave 
- de afscberming van de verlicbtingsarmaturen tegen verblinding. 

De mens is in staat om al bij geringe verlicbtingssterkten effectief te zien. De zicbtbaarbeid van een detail 
is ecbter niet aileen atbankelijk van de verlicbtingssterkte; de grootte van bet detail (de letters bijvoorbeeld) 
en bet contrast spelen ook een rol. Uit figuur 2.2 en 2.3 blijkt dat hoven 200 lux de geleverde leesprestatie 
nauwelijks toeneemt. Dit geldt voor zowel oudere als jonge mensen. Bepalend voor de prestatie zijn snel
beid en nauwkeurigbeid. 
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norm ale 
details 

kleine 

details 

--- --. 

10
2 

10
3 

10
4 

--..... ~ verlichtingssterkte (lx) 

Visuele prestatie (combinatie van snelheid en nauwkeurigheid) alsfunctie van de 
verlichtingssterkte bij verschillende detailgrootte, volgens Weston ( 1962) 

• zwarte inkt . 
0 

.. . kt JOnge waarnemers 
QfiJZ9 In 

• zwarte inkt} I f oudere waarnemers 
D grijze inkt 

> 200 lx 

--..... ~ verlichtingssterkte (lx) 

Gemiddelde prestatie gemeten bij jonge (20-24 jaar) en oude ( 60-69 jaar) proefperso
nen bij het controleren van cijferkolommen, volgens Smith and Rea ( 1979) 
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In bet algemeen ligt de detailgrootte en bet contrast van bet ganghare leesmateriaal ver hoven bet rninimaal 
vereiste. 
De verlicbtingssterkte (bet licbtniveau) wordt in de praktijk uitgedrukt in de eenheid lux : dit is de lurninan
tie in candela per oppervlakte-eenbeid [cd/m2]. Gezien bet feit dat bet contrast van bet meeste leesmateriaal 
5 tot 10 maal boger ligt dan van bet rninimaal waarneemhare en de lettergrootte 2 tot 3 maal bet minimum 
beeft bet in bet algemeen weinig zin om verlicbtingssterktes ver hoven 200 lux te kiezen. 
Naast een verlicbtingssterkte van rninimaal 200 lux op bet werkvlak, een goede contrastverhouding en vol
doende grote details, zijn ook de lurninantieverboudingen in bet gezicbtsveld van belang. Indien bet oog 
zicb moet aanpassen aan sterke belderbeidsverschillen kost dit tijd en moeite en als bet vaak moet gebeuren 
leidt dit tot vermoeidheid en boofdpijn. Door in een werkomgeving de belderbeidsverscbillen laag te boo
den voorkomt men dit. Aanbevolen wordt een rnaxirnale lurninantieverbouding van a:h:c = 1:3:10 waarin 
a= de visuele taak (papier) 
h = de onrniddellijke omgeving (bet werkhlad) 
c =de periferie (wanden, vloeren, plafonds). 

Men dient er wel rekening mee te bouden dat ruimten met een lurninantieverbouding minder dan 3 en een 
verlicbtingssterkte geringer dan 200 lux als saai worden ervaren. 

Ramen zijn fel verlicbte vlakken, die de lurninantieverbouding van 1:3:10 verstoren. Ramen zijn nodig om 
de bewoners naar huiten te laten kijken. Om de luminantie van de ramen terug te hrengen zou glas met een 
lage LT A-waarde en/of zonwering moeten worden gehruikt. Lamellen van zonweringen dienen mat en niet 
a1 te licbt (reflectiecoefficient <50%) te zijn. Kleine ramen zijn gunstiger dan grotere ramen. 

Om een niet te sombere indruk te krijgen en om bet aanwezige licbt zo goed mogelijk te verdelen, kunnen 
de wanden bet best worden afgewerkt in een licbte kleur. De reflectiecoefficient van de materialen dient zo 
boog mogelijk te zijn. 

Voor de verlicbtingsinstallatie kan men kiezen voor een directe of een indirecte verlicbting. De armaturen 
moeten goed afgescbermd zijn of te voorkomen dat men de licbthron ziet. Een licbtregeling per werkruimte 
kan soelaas hieden als er door diverse oorzaken plaatselijk of tijdelijk meer licbt nodig is. lndirecte verlicb
ting kan gerealiseerd worden met bebulp van armaturen die bet plafond aanstralen. Een gelijkrnatige be
licbting zonder licbtvlekken op bet plafond en niet te grote lurninanties zijn vereist. 

Bij een directe verlicbting met arrnaturen in bet plafond gelden deze voorwaarden eveneens. Lurninantie 
van de arrnaturen mag niet boog zijn in bet directe gezicbtsveld. Diep stralende armaturen verdienen de 
voorkeur. 

Voor de normering van de verlicbtingseisen gelden in Nederland de : 
- NEN 1890 "Binnenverlicbting; functionele eisen" (NNI 1991h) 
- NEN 3087 "Visuele ergonornie in relatie tot verlicbting" (NNI 1991a). 

Beide normen gaan uit van drie identieke klasse van verlicbtingssterkte, nl.: 
- orientatieverlicbting 
- werkverlicbting en 

speciale verlicbting. 
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Tabell Overzicht standaard-verlichtingssterkten volgens NEN 3087 

V erlichtingssterkte T oepassing 

10 - 200 lux Orientatieverlichting 
Verlichting in ruimten die niet of slechts kortdurend als werkruimte worden ge
bruikt en waar de visuele taak niet kritisch is. In bet algemeen zal plaatselijk een 
aanvullen-de werkverlichting nodig zijn voor bet lezen van drukwerk of taken 
met vergelijkbare detailgrootte. 

200 - 800 lux Werkverlichting 
Verlichting in ruimten die geregeld als werkruimten worden gebruikt. De meeste 
visuele taken kunnen verricht worden in dit gebied van verlichtingssterkten, 
waarbij de prestatie slechts in geringe mate wordt beinvloed door de verlichtings
sterkte. De hoge niveaus binnen dit gebied kunnen worden toegepast waar men 
direct zicht heeft op een binnenruimte met een hogere verlichtingssterkte of in 
dieper gelegen delen van de werkruimte van waar men direct zicht heeft op de 
hoge lichtniveaus nabij bet raarn. Ook combinaties van kleine details en zwakke 
contrasten kunnen vooral voor ouderen ertoe leiden dat een hoog niveau binnen 
deze klasse gekozen moet worden. 

800 - 3000 lux Speciale werkverlichting 
Verlichting, die als plaatselijke verlichting wordt toegepast voor speciale taken. 
Dit zal zich vooral voordoen bij bet vermijden of opwekken van effecteD van 
glans of schaduw, maar ook bij zeer zwakke contrasteD bij kleine reflectiefacto
ren en bij zeer nauwkeurige kleurbeoordeling. Niet zelden kunnen deze niveaus 
worden vermeden door bet treffen van andere (ergonomische) maatregelen die de 
taakzichtbaarheid verbeteren. 

De NEN 1890 hanteert voor de klasse 'werkverlichting' nog weer een onderverdeling in drie subklassen. 
Dat betekent dat voor kantoorruimten daarin een verlichtingsniveau van 400 lux wordt toegekend, terwijl 
volgens de NEN 3087 ook 200 lux is toegestaan. 
Op Europees niveau (CEN) wordt gewerkt aan de norm CENffC 169 "Lighting applications". 

Aspecten van kunstlicht 

Kleurweergavekwaliteit 
De kleurweergavekwaliteit van lampen wordt aangegeven met de kleurweergave-index op een schaal van 
100 punten. 
Met de kleurweergavekwaliteit van bet Iicht wordt aangegeven hoe juist de weergave van kleuren van 
voorwerpen in een vertrek is. 
Bij 100 punten is sprake van een volledige weergave van de natuurlijke kleuren. 
Onderstaande tabel geeft aan welke kleurweergave-index tenminste nodig is voor de verschillende toepas
singsgebieden. 

Kleurweergave-index 

>90 
80-90 
50-80 

<50 

(goed) 
(voldoende) 

(matig) 

(slecht) 

Toepassing 

Waar nauwkeurige kleurbeoordeling plaatsvindt. 
Waar natuurlijke kleurweergave gewenst is, zoals kantoren, winkels, e.d. 
Waar matige kleurweergave toelaatbaar is, zoals montagehallen en bank
werkerijen. 
Waar kleurweergave onbelangrijk is. 
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We kennen verschillende lichtkleuren, van geelachtig (warm) tot blauwachtig (koel). Op TL-buizen zijn de 
kleumummers vermeld aan bet uiteinde. 
Voor kantoorwerkzaamheden is nummer 83 bet meest geschikt. 
Buizen met kleumummers 33 hebben een boger rendement maar de kleurweergave (groenachtig) is niet 
schikt voor kantoren. 

Afscherming van lampen om verblinding te voorkomen 
Afscherming is nodig om verblinding te voorkomen en hinderlijke spiegelingen uit te sluiten. 
Dit laatste is ondermeer van groot belang bij bet gebruik van beeldschermen. 
Bij de verlichting van ruimten met beeldschermen zijn de volgende aspecten belangrijk : 
- Stand van bet beeldscherm 
- Afscherming van verlichtingsarmaturen en luminantiecontrast 
- Plaats en richting van verlichtingsarmaturen 

Stand van bet beeldscherm 
Door ergonomen is proefondervindelijk bepaald dat bet beeldscherm een hoek mag maken met de verticaal 
van 20 tot 50 graden. 
In de verlichtingstechniek wordt een hoek van 20 graden geadviseerd, omdat bij grotere hoeken de kans op 
reflecties van armaturen in bet beeldscherm toenemen. 
In onderstaande figuur is bet verband weergegeven van waamemingshoek, gezichtshoek en de hoogte van 
bet beeldschermteken. 

Afscherming van de armaturen en luminantiecontrast 
Luminanties van beeldschermen en onmiddellijke omgeving mogen een verhouding van 3 niet overschrij
den. Aan de verhouding tussen de luminantie van bet beeldscherm, wanden en plafond van bet vertrek, is 
een grens van maximaal 10 gesteld. 
Intemationaal is vastgesteld dat bij armaturen welke geschikt zijn voor ruimten met beeldschermen onder 
een hoek van 50 graden met de verticaal, de lichtsterkte niet meer mag bedragen dan 200 cd/m2. 
Armaturen die deze hoge lichttechnische kwaliteit bezitten voorkomen storende reflexbeelden en daardoor 
verblinding. 
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Bij reflecties in bet beeldscherm vermindert ter plaatse bet contrast en neemt de zichtbaarheid van bet 
beeldschermteken af. 
De relatief lage gemiddelde helderheid van bet beeldscberm (1 0 cd/m2) geeft een groot verschil met de nor
male leestaak op een arbeidsplaats, die niet met een beeldscberm uitgerust is. 
Dit betekent dat de voor een beeldscberm geplaatste persoon door de groot ingestelde pupillen erg gevoelig 
voor verblinding is. 

Een belangrijk punt in dit verband is bet licbtniveau. 
Enerzijds moet dit boog genoeg zijn om de naast bet beeldscberm aanwezige tekst te kunnen lezen, ander
zijds mag bet verscbil in contrast tussen bet beeldscbermteken en bet te lezen teken op papier niet te groot 
zijn. 
Een lichtniveau van 250 - 300 lux is bier een goed compromis. 

Plaats en richting van de verlichtingsarmaturen 
De plaats en de ricbting van de armaturen bepalen mede de reflexie op de beeldscbermen en de boogte van 
bet verlichtingsniveau. 
Er moet naar gestreefd worden de lengte-as van de armaturen in dezelfde richting als de kijkrichting op de 
beeldscbermen te plaatsen. 
Immers in de lengterichting is de beste afscberming aanwezig. 
Voor gedetailleerde informatie zijn verwezen naar de bijgevoegde literatuur mevrouw P.M. van Bergem
Jansen: verlichting en beeldscbermen. 

Verlichting 

* Voldoende verlichtingssterkte : 
- kantoor : minimaal 200 lux 
- tekenwerk : minimaal 500 tot 700 lux 

Rekening houden met veroudering en vervuiling van de verlichting 

* Goede belderheidsverhoudingen (met name bij beeldschermwerk) 
- belderheidsverboudingen binnen de oogtaak : 3 tot 10 
- belderheidsverhoudingen tussen oogtaak en directe omgeving (bureaublad): maximaal 3 
- helderheidsverboudingen tussen oogtaak en de omgeving in blikveld: maximaal 10 
- geen te grote belderbeidsverboudingen : 

verblinding t.g.v. heldere hemel bij gezicht naar raam/verlicbting 

* Beeldscbermen : rejlecties 
- verlicbting 
-ramen 

Oplossing: - opstelling 
- zonwering 
- armaturen 

Voorlicbtingsblad V13 van de Arbeidsinspectie "Werken met beeldscbermen". 

·:: 

. i~ttlhllflln 



Klimaatregeling en behaaglijkheid blad- 26-

5. Arbo-wet 

De arbo-wet is een raamwet. Dit houdt in dat deze wet geen gedetailleerde normen of eisen oplegt, maar 
slechts aangeeft hoe de zorg voor veilige en gezonde arbeidsornstandigheden per bedrijf ingevuld moet 
worden. 
Via A.M.V.B. (zoals veiligheidsbesluiten) en Ministeriele Besluiten wordt dit raamwerk van de Arbo-wet 
stapsgewijs ingevuld. 
Voor diverse fabrieken en bedrijfstakken geldt al geruime tijd bet "Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en 
Werkplaatsen". Dit besluit is van toepassing - ook voor 1990- op de kantoorafdelingen van bedrijven uit 
de industriele sector. 
Alle overige arbeidsplaatsen vallen onder de zogenaamde "restgroepen", Ontwerp Veiligheidsbesluit Rest
groepen, staatscourant 38, donderdag 23 februari 1990, p16-22. Zolang er voor deze restgroepen nog niet 
bet Veiligheidsbesluit Restgroepen van kracht is, gelden de algemene bepalingen uit de Arbo-wet. 
Vooral artikel3 uit de Arbo-wet- de algemene bepalingen -, zal voor de "restgroepen" van belang worden. 
In 1990 is voor organisaties waar aileen 'hoofdarbeid' wordt verricht bet nieuwe Veiligheidsbesluit Rest
groepen van kracht. 
Dit Veiligheidsbesluit Restgroepen zal overigens nagenoeg gelijk zijn aan bet Veiligheidsbesluit voor Fa
brieken en Werkplaatsen. 
De invoering ervan betekent een toepassing van bestaande regels voor de 'industrie' op andere bedrijfstak
ken, zoals de dienstverlening. 
Het Veiligheidsbesluit Restgroepen zal weinig precieze eisen of getallen geven. Oat is niet duidelijk ge
noeg om mee aan de slag te kunnen. Daarom vult de arbeidsinspectie - als onderdeel van Het Ministerie 
van Sociale Zaken - zulke regels nader in. 
De Arbeidsinspectie doet dat via - in principe bindende - Publicatiebladen (de P-bladen). Deze P-bladen 
zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Door volgens aanwijzingen uit de P-bladen te werken, voldoet een 
organisatie aan de wet. 
Ook door de invloed van een europese markt streeft de Europese Commissie naar een uniforme europese 
wet- en regelgeving. 

De volgende drie Europese richtlijnen kunnen de kantoorwerkplekken binnen de hele EG, dus ook Neder
land, gaan be"invloeden : 

Preventie van beroepsrisico's 
Bescherming van veiligheid en gezondheid 
V oorlichting, raadpleging en opleiding van werknemers 
Principes voor de uitvoering daarvan. 

De Europese Commissie stelt daamaast ook eisen aan de produktveiligheid. 
Produkten van EG-fabrikanten moeten aan basisveiligheidsvereisten gaan voldoen, technisch gekeurd wor
den en een keurmerk dragen. Diverse Europese normalisatie-instituten zullen hiervoor Europese Normen 
gaan opstellen. Wat betreft kantoorarbeid zijn van belang de Europese Normen over: 

Beeldschermwerk (inclusief meubilair) 
Het binnenklimaat 
Anthropometrie (menselijke mateo) 

···············~~·~.-~~~~;~·-·~-·~~ 
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Belan&rijke aspecten uit het Veili&heidsbesluit Rest&roepen 

* Zittend werk en beeldschermwerk 
- zittend werken 
- aanpassen van de werkplek 
- beeldschermen 

* Klimaatregeling 
- temperatuur 
- warme machinerie 
- straling 
- tocht 
- luchtvochtigheid 
- ventilatie 
- schadelijke stoffen 

* Verlichting en uitzicht 
- werkplekverlichting 
- contrasten (kleurkeuze van wanden, vloer en meubilair) 
- verlichting beeldscherm (waaronder spiegelingen) 
- belang van daglicht 
- belang van uitzicht 

Daglicht 
* Werkruimte voldoende daglicht 
* Tenminste 30% van bet oppervlak van tenminste een buitengevel uit belder glas 
* Werkplekken binnen 1 a 1,5 maal de raamboogte vanaf een raam 
Uit.zicht 
* Voorkomen van gevoel van op- en/of afgeslotenheid 
* Voldoende zicht naar buiten. 

* Geluidshinder 
- binder van computerapparatuur 
- binder van de airconditioning 
- hinder van kopieerapparatuur 
- hinder van de telefoon 
- akoestiek 

* Indeling van gebouwen 
- veranderende inrichtingseisen 
- ruimte naar functie 
- klassiek cellenkantoor 
- kantoortuinen 
- schotten en schermen 
- persoonlijke verzorging 
- kantine en rustruimte 

* Veiligheid 
- slipvrije vloerbedekking 
- geen scberpe randen of hoeken aan meubilair 
- geen obstakels in de gangen en looppaden 
- rekening bouden met statische elektriciteit bij de keuze van vloerbedekking 
- markeren van glazen deuren op ooghoogte 

blad- 27-
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Korte inventarisatie van de belan&riikste eisen uit bet Veili&IJeidsbesluit Rest~U1)e_pen 

Zittend werk en beeldschennwerk 

Stoelen: 
* instelbaarheid van de zithoogte tussen 40 en 53 em 
* in hoogte verstelbare rugsteun 
* in hoogte verstelbare armsteunen 
* stoel dient verrijdbaar te zijn 

Bureaus 
* in hoogte instelbare bureaus 
* voldoende werkruimte 

- voeten moeten minimaal 20 em voor- en achterwaarts bewogen kunnen worden 
- objecten waarnaar iemand regelmatig moet reiken mogen niet meer dan 60 em van bet lichaam 

verwijderd zijn 
- voldoende beenruimte onder bureaus minimaal 60 em diep 
- leesafstand bij beeldschermwerk moet 30 a 70 em zijn 
- werkblad mag niet dikker zijn dan 5 em 
- werkblad moet minimaall20 em breed en 80 em diep zijn 
- bet bovenblad van bet werkblad moet Iicht getint zijn en niet spiegelen. 

Klimaatregeling 

Temperatuur in kantoorruimten : 
* max. werktemperatuur is 29°C 
* is bet buiten hoven de 20°C dan mag bet binnen niet meer dan soc warmer zijn 

Tocht in kantoorruimten: 
* max. luchtsnelheid is 20 a 25 em per seconde 

Luchtvochtigheid : 
* een goede luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 70% 

Ventilatie : 
* een verversing van 30 m3 Iucht per persoon is voldoende 

V erlichting en uitzicht 

Verlichting: 
* werkplekverlichting naast een algemene verlichting waardoor individuele instelbaarheid mogelijk is 
* verlichtingsniveau voor gewoon kantoorwerk is 500 lux 
* verlichtingsniveau voor beeldschermwerk is 300 lux 
* bij beeldschermwerk zijn harde schaduwen, hoge contrasten en spiegelingen uit den boze 

Daglicht: 
* ramen zijn essentieel voor de kantoorruimte en zijn dus verplicht 
* waar zonlicht door de ramen binnen valt is zonwering verplicht 
* bet raamoppervlak moet minstens 5% van bet vloeroppervlakte zijn 
* ramen moeten uitzicht geven op de buitenwereld 

Geluidhinder : 
* computers mogen een geluidsniveau hebben van max. 45 dB 
* airconditioning mag een geluidsniveau hebben van max. 40 dB 
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Indeling van een gebouw 

* voor minimum afmetingen van kantoorruimte wordt verwezen naar de NEN-norm 1824. Deze norm 
onderscheidt zes standaardkantoorfuncties en koppelt aan elke functie een verschillend vloeroppervlak: 

· * een kantoorvertrek mag los van de NEN-1824 nooit kleiner zijn dan 12 m2 
* de hoogte moet minimaal 2,60 m zijn terwijl 2,70 m de voorkeur geniet 
* per kantoorvertrek dient min. 4m2 vrije loopruimte aanwezig te zijn met een minimale breedte van 

75cm 
* bij plaatsing van beeldschermen, printers of andere apparatuur is 1 a 3 m2 extra ruimte noodzak:elijk 
* schermen tussen werkplekken in kantoortuinen dienen minimaal140 em hoog te zijn 
* in een kantoor met minder dan 10 mensen is een toilet en een urinoir voldoende. Werken er meer dan 

10 mensen dan zijn gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen verplicht. 
* bij iedere toilet moet een wastafel zijn 
* in kantoren met meer dan 10 mensen is een kantine verplicht 

Veiligheid 

* gebruik slipvrije vloerbedekking 
* geen scherpe randen en hoeken aan tafels, bureaus en kasten 
* geen obstak:els in de looppaden 
* houd rekening met bet optreden van statische elektriciteit bij de keuze van vloerbedekking 
* markeer glazen deuren op ooghoogte 
* na werktijd alle apparatuur op 'uit' 
* in gebouwen waar meer dan 25 mensen werken zijn altijd twee uitgangen en moeten twee vluchtroutes 

aanwezig zijn 
* gangen moeten brandwerende deuren hebben 
* in gangen en trappen waar onvoldoende daglicht komt moet noodverlichting aanwezig zijn. 

Literatuur: 

Bjame W. Olesen 

"Vereinfachte Methode zur Vorausberechnung des thermischen Raumklimas" 

H.L.H. Bd 46 (1995) nr. 4 

P.O. Fanger 

"Thermal Comfort" 

McGraw-Hill Book Company 1972 

P.M. van Bergen-Janssen 

"Verlichting en Beeldschermen" 

Elektrotechniek 68 (1990), 1 januari blz. 36 
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Gemiddelde stralinptemperatuur in een punt 

Detinitie 

De mogelijkheid van de mens tot stralingswarmte-afgifte wordt bepaald door de gemiddelde stralingstempe
ratuur ter plaatse. De gemiddelde stralingstemperatuur in een punt in de ruimte wordt gedefinieerd als de uni
forme temperatuur van een zwarte omhulling, die bij een op dat punt verblijvende persoon dezelfde stralings
warmteafgifte veroorzaakt als de situatie die wordt bestudeerd. De hoogte hiervan is globaal op te vatten als 
een gewogen gemiddelde van de temperaturen van de omringende wanden, rekening houdend met de ruimte
hoeken waaronder men de afzonderlijke wandvlakken ziet vanuit de beschouwde plaats. De hoogte van de ge
middelde stralingstemperatuur is dan niet constant, maar verschilt van punt tot punt in de ruimte. 

Vormfaktoren 

lnstalleren we een persoon P in het midden van een bol 
met straal r (figuur 1) dan wordt diens positie t.o.v. een 
plek op het boloppervlak A bepaald door de hoeken a 
(azimuth) en ~ (hoogte). Het wederkerigheidsbeginsel 
voor de hoekfaktoren tussen persoon en een gebied op 
het boloppervlak zegt dan 

Ap q>p_A =A <i>A-P [1] met 

Ap = Het stralend oppervlak van de persoon 

q>p_A =de vormfaktor van persoon t.o.v. het boloppervlak 

<J>A-P = de vormfaktor van het boloppervlak t.o.v. persoon 

1t 

2 

De vormfaktor, ook wel zicht- resp. geometrische faktor 
Figuur 1. Ligging van punt P t.o. v. vlak A 

genoemd is een maat voor de hoeveelheid stralingswarmteafgifte. De som van alle vormfactoren vanuit P naar 
het boloppervlak is 1, waarmee 

[2] 

De vormfaktor q> A-P· die wij verder als q> zullen schrijven, vindt men via integratie. 
Nemen we een part dA op het boloppervlak met de hoekcoordinaten a en ~ dan wordt 

1 
(j)A-P = --

41tr2 
Ap cos~ dad~ [3] 

Voor een rechthoekig vlak, gesitueerd volgens figuur 2, 
met 

[4] en 

[5] Figuur 2. Ligging van punt Pen vlak A met 
coordinaten 
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wordt de oplossing van [3] 

X2 Y2 

<p = _1 J J z odxody 
41t xt Yt (x2 + y2 + z2 )3!2 

II 

In bet bijzonder geval dat p hoven een der boekpunten ligt met: 

XI = Yl = 0 

Y2 = b 

z = b 

is <p te schrijven als 

1 
<p = arctan _ I 

41t -v 

a b -o-
b b 

[6] 

[7] 

De waarde is grafiscb weergegeven in figuur 3 op de volgende bladzijdeo 

blad- 31-

Met bebulp van [7] is bet mogelijk de vormfaktor ten opzicbte van elk willekeurig recbthoekig vlak te bepaleno 
Zo geldt voor de vormfaktor t.oovo vlak 1 in figuur 4 

<i>l = <i>1+2+3+4 - <i>2+3 - <i>3+4 + <i>3 

Hierin is <i>1+2+3+4 de vormfak:tor 
t.oovo de vlak:ken 1 t/m 4 samen, 
<i>z+3 de vormfak:tor t.oovo de vlak:ken 
2 en 3 samen, <i>3+4 de vormfak:tor 
t. o 0 v o de v lak:ken 3 en 4 samen en <p3 
de vormfak:tor t.oovo de vlak: 30 

[8] 

p 

Figuur 40 Ligging van punt P tooo Vo de vlakken 1,2,3 en 4 
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Berekenina= a=emiddelde stralina=stemperatuur in een punt 

Is bet punt P te beschouwen als een zwarte straler met oppervlak Ap en zijn de begrenzende wanden van de 
ruimte eveneens zwart (voor een eerste benadering maakt men hierbij geen al te grote fout), dan is de stralings
overdracht van P naar een vlak i: 

waarin Tp - de temperatuur van bet punt (K) 

waarin Ti - de temperatuur van vlak i (K) 

[9] 

cr - de constante van Stefan-Boltzmann (cr = 5,67.10-8 Wfm2 K4) 

Het totale warmteverlies door straling naar alle n wanden is 

n n 
~ <l>i = ~ <i>i. Ap. cr (Tp4_ Ti4) [10] 
i=l i=l 

Is T mrt de gemiddelde stralingstemperatuur (in K) ter plaatse, dan moet dit volgens de definitie gelijk zijn aan: 

[11] 

Hieruit volgt voor de gemiddelde stralingstemperatuur in punt P: 

[12] 

Zijn de onderlinge temperatuurverschillen tussen de vlakken relatief klein ten opzichte van de absolute waarde 
van de bijbehorende temperaturen, dan geldt als goede benadering: 

Dat is als volgt in te zien. 

Voert men in: T2 = T1 + AT2 

Ti = T1 + ATi 

Tn = T1 + ATn 

[13] 
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dan levert substitutie in (12) met bebulp van (2): 

{ 4 ( 4 3 ) ( 4 3 ) } 
114 

-= <1>1 T, + <1>2 T, + 4T, .!\T2 + .... + .... <i>n T, + 4T, .!\Tn + .... -

{ 4 ( 3 3 ) }114 -= (<p, + <1>2 + .... <p0 ) T, + 4 <1>2 T, .!\T2 + .... <1>2 T1 .!\Tn + .... -

= T! { {<i>l + <i>2 + .... <i>n) + 4 ( <i>2 .!\;: + ····<i>n .!\~: ) + .... } 114= 

T! { {<1>1 + <i>2 + ···· <i>n) + 

Hierbij is er steeds van uitgegaan dat 
(.!\T/f1) << 1 is en daarom termen van 
de orde (.!\T/f1)2 reeds verwaarloosd 
mogen worden t.o.v. (.!\T/f,) met i = 
1, 2, .... n. 

In (12) kan natuurlijk zonder bezwaar 
de temperatuur in °C worden gebruikt 
i.p.v. de absolute temperatuur inK. 

Opmerkingen 

.... 
0 
ts 
ro -E 
0 
> 

I 

c 

~~ 
/I 

0.12 

0.10 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 
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In bet bovenstaande is steeds aangeno
men dat de begrenzende wanden 
"zwart" zijn, dus een emissiecoefficient 
bebben die gelijk is aan een. In de 
praktijk is dit bij benadering bet geval 
voor de meeste bouwmaterialen. In bet 
onderzoek van Fanger is ook nog reke
ning gebouden met de licbaamsbou
ding bij de bepaling van de vormfakto
ren. (In Engels: angle factors of view 
factors). Daarom wijken ze iets af van 
de gevonden waarden met (5) en (6). 
Vergelijk b.v. figuur 5 met figuur 3. 
Zie verder Fanger "Thermal Comfort" 

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 4 6 8 10 
I ___. b/c 1 Let op: wijziging van de schaal 

_L_ 

Figuur 5. Gemiddelde vormfaktor volgens Fanger van een zittend 
persoon t.o. v. een horizontaal vlak (plafond ofvloer) 
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Gemiddelde stralinKstemperatuur op een vlakje 

Definitie 

blad- 35-

Bij vertrekk:en, waarbij de begrenzende wanden grote temperatuurverschillen vertonen, is bet voor een beoor
deling van bet klimaat van belang de stralingstemperatuur op een controlevlak:je te weten, daar de gemiddelde 
waarde in een punt nog geen informatie levert over de ongelijkmatigbeid in verschillende ricbtingen. 

Uit de oneindig veel ricbtingen, welke een vlak:je kan aannemen in een bepaald punt van de ruimte, is bet om 
prak:tiscbe redenen zinvol aileen de zes boofdricbtingen van een vertrek te beschouwen. Daarvoor worden ge
nomen de zes vlakjes van een zwarte controlekubus van infmitesimale afmetingen (zie figuur 6). 

~I 

3 

x2 
z 

Figuur 6. Ligging van vlak Ai t.o. v. controlekubus 

De gemiddelde stralingstemperatuur op een contrOlevlak:je s (Tmrt,s) in een punt van de ruimte wordt nu gede
finieerd als de uniforme omgevingstemperatuur, welke aan dat vlak:je betzelfde warmteverlies door straling 
veroorzaak:t als de werkelijke omgeving. 

Vormfaktor van een controlevlakje t.o. v. een ander vlak 

Voor de vormfak:tor v s,i van een controlevlak:je s ten opzicbte van een willekeurig vlak: i met oppervlak: Ai geldt 

. 1 f COS~s • COS~j dA· 
<j)s! =- 2 • I 

7t Ai r 
[14] 

Bij de onderlinge ligging volgens figuur 6 is bet vlak: Ai vanaf drie controlevlak:jes te zien, nl. voor s = 1, 2 en 
5. Voor bet vlak:je 1, loodrecht op Ai, met 

cos~ = y 
r 

[15] 
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z 
cosl3t = 

r 

Levert met 0 :S; Yl < Y2 : 

[16] 

[17] 

x2y2 

I I [18] 
XtYt 

Op analoge wijze geldt voor bet vlakje 2, eveneens loodrecht op Ai met 0 :s; x1 < x2: 

x2y2 

q>z,i = - _l z arctan y I I 
27t '\Jx2 + z2 '\Jx2 + z2 XtYt 

[19] 

Bij een vlakje 5, evenwijdig aan Ai, is 

[20] 

Dit Ievert voor de vormfaktor t.o.v. vlak i: 

blad- 36-

[21] 

Daar vanaf de overige vlakjes van de controlekubus (2, 4 en 6) bet vlak i niet te zien is, is hun vormfaktor ten 
opzichte van vlak i gelijk aan 0. Is van een vlak i slechts een gedeelte te zien vanaf een vlakje s, dan geldt als 
vormfaktor naar bet vlak i de vormfaktor naar dat gedeelte. Ten opzichte van de n begrenzende vlakken van 
een ruimte geldt voor elk vlakje s: 

[22] 
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Bijzondere gevallen 

Voor bet geval dat bet bescbouwde punt loodrecbt hoven een der boekpunten van vlak Ai ligt zijn de vormfak
toren van een controlevlakje s ten opzicbte van Ai grafiscb weergegeven in de figuren 7 en 8. 
Figuur 7 met bet vlakje s loodrecbt op Ai voldoet volgens (18) aan: 

[23] 

Figuur 8 met bet vlakje s evenwijdig aan Ai volgt uit (21): 

[24] 

Toelaatbare waarden 

Te grote ongelijkmatigbeid van de warmtestraling uit verschillende ricbtingen (ook wei asymmetriscbe straling 
genoemd) zal als onaangenaam worden ervaren. Dit kan b.v. 's winters bet geval zijn in de buurt van een groot 
glasoppervlak. Klacbten kunnen worden verwacbt als de gemiddelde stralingstemperaturen op twee tegenover 
elkaar gelegen vlakjes van een controlekubus meer dan 10 K verschillen. 
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3. Het h-x (Mollier) diagram voor vochtige Iucht blad- 40-

Inleidin& 

De ruimteluchttemperatuur is van groot belang voor het menselijk behaaglijkheidsgevoel. 
Bij bet tot stand brengen van een behaaglijk binnenklimaat is beheersing van deze temperatuur naast die van de 
relatieve vochtigheid en snelheid van luchtstromingen een belangrijk aangrijpingspunt. 
Kennis van de eigenschappen van droge Iucht en met name van het lucht-waterdampmengsel (vochtige Iucht) 
is daarvoor vereist. De fysische eigenschappen betreffen: 

q = de soortelijke warmte in [J/kg.K] bij constante druk 

p = de soortelijke massa in [kgtm3] 
h = de enthaipie in [J/kg] 

Ten behoeve van de regeling van bet binnenklimaat is men daarnaast vooral ge"interesseerd in een aantal toe
standsgrootheden zoais : 
p = de druk in [Pa] 
9 = de temperatuur in [°C] 
<p = de relatieve vochtigheid; dat wil zeggen de mengverhouding van waterdamp en Iucht. 

Meer exact : de verhouding tussen de partiele waterdampdruk en de maximaie ( verzadigings-) druk bij 
een bepaalde droge boltemperatuur. 

In een gesloten systeem, bestaande uit een enkele stof of een mengsel van constante samenstelling, gelden na
tuurkundig slechts twee graden van vrijheid. Dit betekent dat wanneer de waarden van twee natuurkundige 
grootheden bekend zijn (respectievelijk gekozen zijn) aile overige toestandsgrootheden bepaald zijn en de toe
stand van bet systeem dus vastligt. 
Aile voorkomende toestanden kunnen derhaive worden gedefinieerd in een twee-dimensionaal toestandsdia
gram. 
Op basis van de natuurwetten voor mengsels van ideaie gassen, zoais geformuleerd door Dalton, Avogadro en 
Boyle-Gay Lussac, kan voor vochtige Iucht een diagram worden geconstrueerd, waarin aile voorkomende toe
standen zijn vastgelegd. 
Vochtige Iucht wordt dan ais een mengsel van droge Iucht en waterdamp beschouwd. 

Volgens de wet van Dalton vult elke afzonderlijke component van een gasmengsel de beschikbare ruimte vol
ledig op alsof de overige er niet zouden zijn. Het betreffende gas staat daarbij onder een partiele druk. 
De som van aile partiele drukken Ievert de totale druk waaronder het gasmengsel staat. 
Vochtige Iucht bezit ten opzichte van gasmengsels in bet aigemeen nog een bijzondere eigenschap : waterdamp 
kan zich niet in willekeurige hoeveelheden met Iucht vermengen. Zodra de partiele druk van de waterdamp die 
van de verzadigingsdruk behorende bij een bepaalde temperatuur overschrijdt, treedt namelijk condensatie op. 
Aangezien de samenstelling van bet waterdamp-luchtmengsel kan varieren en dus niet constant is, speelt er nog 
een derde graad van vrijheid. Dit maakt bet construeren van een toestandsdiagram ingewikkeld omdat dit niet 
meer tweedimensionaal kan worden uitgebeeld. 
Door echter een van de toestandsgrootheden te fixeren op een bepaalde waarde - deze dus constant te houden -
vervalt een graad van vrijheid en ontstaat wederom de mogelijkheid van een tweedimensionaie voorstelling. 
In de klimaatregeling is de druk de toestandsgrootheid die hiervoor zondermeer in aanmerking komt. 
De gebruikelijke toestandsdiagrammen voor vochtige Iucht, zoais voor het eerst in 1923 door Mollier gepubli
ceerd, gelden in Nederland derhaive voor een luchtdruk van 101,325 N/m2 of 1 kPa. 
Voor daarvan, in verband met de hoogteligging van een bepaald gebied, afwijkende drukken bestaan andere 
diagrammen. 

Mollier koos de volgende coordinaten c.q. toestandsgrootheden : 
- x = bet watergehaite in kg per kg droge Iucht 
- h = de enthaipie van bet waterdamp-luchtmengsel 

Het diagram beet daarom tevens bet h-x-diagram voor vochtige Iucht. 
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De enthalpie wordt betrokken op een hoeveelheid mengsel die een kg droge Iucht bevat en uitgedrukt in J/kg 
droge Iucht en bestaat dus uit de enthalpie van zowel de waterdamp als de Iucht. 
Het nulpunt in bet diagram voor de enthalpie is gekozen bij 0°C voor 1 kg droge Iucht en 1 kg water bij die 
temperatuur. 

In bet diagram komen de volgende grootheden voor : 

X = bet watergehalte in glkg 

h = de enthalpie van bet mengsel in kJ/kg 

e = de droge bol- c.q. luchttemperatuur in °C 

p = de soortelijke massa (dichtheid) in kglm3 

<p = de relatieve vochtigheid in % 

Pd = de partiele waterdampdruk in kPa 

ew = de nattebol- ofverzadigingstemperatuur in °C 

bet quotient Ah/Ax in kJ/kg: de gelijktijdig toegevoerde hoeveelheden warmte en water 

VWF = de voe1bare warmtefactor 

De constructie van bet h-x-dia2ram 

Het h-x-diagram is opgebouwd uit een aantallijnen c.q. krommen voor constante waarden van bepaalde groot
heden zoals: de luchttemperatuur (e), de partiele waterdampdruk (pd), de relatieve vochtigheid (<p), 

bet quotient Ah/Ax, de natteboltemperatuur (ew) en de soortelijke massa (p). 

Wij behandelen nu de opbouw van elk van deze curven. 

De enthalpie van een waterdamp-luchtmengsel bestaat uit drie elementen : 
hi: Het verschil tussen de enthalpie van de droge luchtcomponent bij eoc en ooc (de voelbare warmte) 

hi = q.e = t.e kJ!kg 

hz: De verdampings- (latente) warmte levan de waterdampcomponent. De verdampingswarmte van water 

bij 0°C bedraagt 2491 kJ/k:g. 

h3: Het enthalpieverschil tussen waterdamp van eoc en 0°C (de voelbare warmte) 

h3 =ewe 

Met Cw (de soortelijke warmte van waterdamp) = 1,926 kJ/kg.K wordt 

h3 = 1,926. e kJ!k:g 

De totale enthalpie wordt daarmee : 

[1] 

zodat h = 1,0 e +X. (2491 + 1,926.e) kJ/kg droge Iucht; met X bet waterdampgehalte in kg per kg droge Iucht 
en 1e de verdampingswarmte van water bij 0°C in J/k:g. 
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De drie elementen afzonderlijk kunnen als volgt worden uitgebeeld : 

- voelbare warmte in de lucht - latente warmte in de damp 

6.3 
~ 

A a, 
1,o. e1 

0 
X X 

Figuur 1: De drie elementen van de enthalpie van een waterdamp-luchtmengsel 

Samengevoegd in een diagram wordt dit : 

Figuur 2: De totale enthalpie van vochtige lucht 

Dit diagram geeft dus de lijnen van constante tem
peratuur (isothermen) voor verschillende waarden 
van de enthalpie en vochtigheid. 

Ah 
Aangezien - = le+ ewe lopen deze lijnen niet 

Llx 

evenwijdig, maar divergeren ze met toenemende 
temperatuur. Terwille van de leesbaarheid is men 
er toe overgegaan de hoek tussen de h- en de x-as 
te vergroten. 
De x-as en de lijnen van constante h (isenthalpen) 
verlopen dan hellend naar beneden in een scheef
hoekig coordinatenstelsel. 
De hoek tussen de assen is zo gekozen dat de iso
therm voor e = 0°C loodrecht op de h-as komt te 
staan. 
De bijdrage van de verdampingswarmte (x.le) 

leest men dus of onder de horizontaal en de rest 
{9 (q + x.ew)l er hoven. 

Figuur 3: h-x-diagram met isothermen 
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- voelbare warmte in de damp 

1,926. X • 01 X 

X 

absolute vochtigheid x 
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Voor een gesloten ruimte met volume V, waarin 
zicb een gasmengsel bevindt, geldt de wet van 
Dalton volgens welke alle gassen zicb gelijkmatig 
over deze ruimte verdelen, waarbij de druk in die 
ruimte gelijk is aan de som van de partiele druk
ken van de afzonderlijke componenten van bet 
mengsel. 
Voor een waterdamp-lucbtmengsel geldt dus dat 
p = Pd + PI· p is dan de atmosferiscbe druk van 

lOOkPa. 
Stellen wij ons nu voor dat de beide componenten 
lucbt en waterdamp zicb in twee gescbeiden ruim
ten van gelijk volume V bevinden, maar met ver
scbillende drukken nl. de respectievelijke partiele 
drukken PI en Pd· 
Wanneer wij nude beide gassen afzonderlijk sa
menpersen tot op een gelijk drukniveau van p (de 
atmosferiscb druk) nemen zij nieuwe volurnina 
aan van respectievelijk V1 en V d· Als de drukver-

h-as 7 

1: 
2 

-1 
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----t ... ~ x- schaal 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,08 0,09 0,10 

boging bij constante temperatuur plaatsvindt, Figuur 4: h/x coordinaten met isothermen 
geldt volgens de wet van Boyle : 

of 

vi v 
-- en = [3] 

PI p 

zodat 

vi vd 
--- of [4] 

PI Pd 

Met PI en Pd als de soortelijke massa's van lucbt en damp bij de druk p en de beersende temperatuur wordt dit : 

[5] 

Volgens de wet van Avogadro bevatten gelijke gasvolurnina gelijke aantallen moleculen. 
Ben mol bevat 6,03 x 1023 moleculen (bet getal van Avogadro). 
Bij gelijke temperatuur en druk beeft een mol van een gas (bet aantal grammen overeenkomend met bet mole
culair verboudingsgetal) altijd betzelfde volume (V). 
Bij atmosferiscbe druk (103,325 kPa) en 0°C (273 K) bedraagt dit: V = 22,4liter. 
De soortelijke massa's van verschillende gassen zijn evenredig met de moleculaire massa's (m), zodat : 

[6] 

waarin G staat voor de rnassa's van de afzonderlijke gassen. 
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Meer in het aigemeen is het vorengaande vastgelegd in de wet van Boyle-Gay Lussac, die stelt dat p.V 

voor aile toestanden van een gas constant is. T 

p.V wordt de molaire gasconstante R genoemd. 
T 

Bij atmosferisch druk en ooc bedraagt zij : 

IOJ,325 X 22,4 
= 8,3 kJ/kmol.K 

273 

Wil men van een kmol over op een kg gas dan dient men R te delen door de moleculaire mas sa m. 
Dit Ievert de gasconstante Rim. 
Voor droge Iucht is deze 8,3/28,984 = 0,287 kJ/kg.K., 
aangezien de moleculaire massa van Iucht 28,984 kglkmol bedraagt. 

De soortelijke rnassa p = mN kglm3 = 28,984 = 1,293 kglm2 
22,4 

Wij kunnen nu verder schrijven dat : 

= [7] 

Met achtereenvolgens : 

ml = 28,984 kglkmol 

ffid= 18 kglkmol 

Gl = 1 kg 

Gd = xkg 

P =PI+ Pd = 101,325 kPa wordt: 

verzadlgingsdruk 

80 

70 

60 

50 

40 

Pd Pd 
x = 0,622 _ = 0,622 kg/kg droge Iucht [8] 30 

PI 101,325- Pd 

Dit geeft dus het verband tussen x en Pd : het watergehaite en de 
10 

partiele dampdruk van vochtige Iucht. 
Wanneer het mengsel verzadigd is, vervangen wij in bovenstaande 
formule x door Xmax en Pd door Pd.verz met Pd.verz : de verzadi

gingsdampdruk volgens stoomtabel of dampspanningscurve 
(zie figuur 5). 
Deze curve is experimenteel bepaald. 

0-t-=~~ ...... ~~~~~~~~ 
0 50 100 

---.-~ temperatuur oc 

Fig.5: Stoomtabel of dampspanningscurve 

Pd hangt dus aileen maar van x af en kan dus in bet diagram langs de horizontaal volgens een niet lineaire ver-

deling tezamen met de x-waarde worden aangegeven. 

Ret Mollier-diagram wordt o.a. begrensd door de verzadigingslijn, die het verband aangeeft tussen de tempera
tuur en het waterdampgehaite bij verzadiging. Deze lijn wordt bepaald door bij willekeurige x de bijbehorende 
Pd te berekenen en in de stoomtabel de temperatuur op te zoeken die bij deze verzadigingsdruk hoort. 

······· ...... ·····.· 

[UE·Hi •·•Y•Qrtg~·····;io&talla~~t~fl·ni~K·····i;.···············t·············· 
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I 
I 

De bij deze temperatuur en x-waarde behorende enthalpie kan tenslotte worden berekend Voor elke waarde 
van x kunnen zo de bijbehorende temperatuur- en enthalpiewaarden worden vastgesteld en daarmee de verzadi
gingslijn. De snijpunten van de isothermen met de verzadigingslijn geven voor de bijbehorende temperatuur 
bet maximale waterdampgebalte van de lucbt. 
De relatieve vocbtigbeid ( <p) is de verbouding tussen de partiele waterdampdruk en de verzadigingsdruk bij 
eenzelfde temperatuur. 
Op de verzadigingslijn is de <p uiteraard 100%. 
In bet Mollier-diagram worden krommen voor constante <p aangegeven in% respectievelijk 10, 20 ... .100 %. 

De verbouding ll.h/ Ax is van belang bij processen, waarbij zowel warmte als water (in damp-, vloeistof- of vas
te vorm) aan de lucbt worden toe- of afgevoerd. Zulk een proces kan in bet diagram worden aangegeven door 
een lijn waarvan de belling wordt bepaald door de verbouding ll.h/Ax tussen de toegevoerde warmteboeveel
beid en de gelijktijdig toegevoerde waterhoeveelbeid Om bet tekenen van dergelijke proceslijnen te vergemak
kelijken zou men in de oorsprong van bet diagram een stralenbundel kunnen leggen, waarbij men bij iedere 
straal de bijbehorende waarde van h/x zou kunnen schrijven. Een toestandsverandering met een gegeven ver
houding ll.h/Ax en met een gegeven begintoestand kan dan gemakkelijk worden getekend door een evenwijdig 
verschuiven van de straal waarvoor h/x gelijk is aan de gegeven waarde van ll.h/Ax, zodat deze gaat door bet 
gegeven beginpunt. 
Het diagram zal echter moeilijk leesbaar worden wanneer al deze bulplijnen zouden worden getekend. Daarom 
pleegt men slechts een klein gedeelte van bet verlengde van de h/x -stralen langs de randen van bet diagram 
aan te geven. 
Als bijvoorbeeld stoom met een temperatuur e wordt ingeblazen, stijgt de enthalpie van de lucbt met 2491 + 
1,926.9. kJ/kg lucbt voor elke kg ingeblazen stoom, zodat ll.h/Ax = 2491 + 1,926 e. 

De laatst te vermelden toestandsgrootte voor vocbtige lucbt is de 'nattebol"-temperatuur. Dit is de temperatuur 
die een nat voorwerp aanneemt wanneer bet ornspoeld wordt door lucht. Het natte voorwerp bestaat gewoonlijk 
uit een thermometer, waarvan bet kwikreservoir is omwikkeld met een nat gaasje. 
Deze natte thermometer wijst na enige tijd een constante temperatuur aan, die, als de lucht niet verzadigd is, la
ger is dan de luchttemperatuur. De temperatuurdaling is bet gevolg van de verdamping van bet water uit bet 
gaasje. Hiervoor is warmte nodig en deze wordt in de eerste plaats onttrokken aan bet water zelf, waarvan de 
temperatuur dus beneden die van de langsstromende lucht daalt. 
Door bet ontstane temperatuurverschil ontstaat er echter warmtetransport van lucht naar water. 
De temperatuur van water blijft dalen totdat bet temperatuurverschil tussen lucht en water zo groot geworden 
1s, dat alle voor de verdamping benodigde warmte door de lucht aan bet natte oppervlak is overgedragen; daar
na blijft de watertemperatuur constant op deze 'nattebol'temperatuur ew. 

Indien de temperatuur van bet water in bet begin lager was dan 9w, wordt er eerst meer warmte door de lucht 

afgegeven dan nodig is voor de optredende verdamping en de watertemperatuur stijgt dan totdat de evenwicht
stoestand, d. w .z. dezelfde 9w bereikt is. Bij deze toestand geeft de lucht dus juist zoveel voelbare warmte af als 

l, nodig is om de verdamping van bet water te onderhouden. 
f Deze zelfde warmtehoeveelheid wordt echter weer aan de lucht teruggegeven in de vorm van latente warmte in 

de ontstane damp; ook wordt met de damp die warmte aan de lucbt toegevoerd, die zich in bet water bevond 
voordat bet verdampte, nl. 4,187 9w kJ/kg. De enthalpie van de voorbijstromende lucbt neemt dus toe met M 

en is gelijk aan 4,187.9w.Ax, betgeen betekent dat de toestandsverandering in bet Mollier-diagram een rechte 

lijn volgt met een belling ll.h/Ax = 4,187. 9w. Aangezien 9w = e bij verzadigde lucht, moet zulk een 9w-lijn 

ook gaan door bet snijpunt van de verzadigingslijn en de betreffende 9-lijn. 
De temperatuur tw. die een nat licbaam aanneemt wanneer bet ornspoeld wordt door lucht, is dezelfde voor een 

aantal combinaties van temperatuur en vochtigbeid, nl. die combinaties die op de recbte lijn liggen, welke ook 
de toestandsverandering van de voorbijstromende lucht weergeeft. Het feit dat de meetkundige plaats van de 
genoemde combinaties samenvalt met de toestandsverandering van de voorbijstromende lucht, is een (toeval
lig) kenmerk van bet stelsel waterdamp- lucbt, hetgeen bet gebruik en de meting van de nattebol-temperatuur 
van dit stelsel uiteraard zeer vereenvoudigt. De lijnen van constante 9w kunnen nu elk met hun juiste belling in 

bet diagram worden getekend, evenals de eerder bebandelde lijnen van constante e, constante <p etc. 
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Wanneer zowel e als 9w bekend zijn, is de lucbttoestand te bepalen door bet snijpunt tussen de 9- en 9w-lijnen. 

Deze eigenscbap wordt dikwijls gebruikt voor bet meten van de lucbttoestand met bebulp van een droge en een 
natte thermometer (psychrometer). 
In bet diagram wordt ter wille van de leesbaarbeid meestal slecbts een klein aantal 9w-lijnen getekend, maar 

om bet trekken van de overige te vergemakkelijken wordt soms een volledige 9w-scbaal aan beide zijden van 

bet diagram aangegeven. De lijnen van constante ew bebben niet exact dezelfde belling als de lijnen van con

stante b; bet verscbil wordt groter naarmate de nattebol-temperatuur boger is, daar immers de belling van de 
ew-lijnen wordt bepaald door ah/Ax = 4,137 ew. terwijl ah/Ax voor de b-lijnen = 0 is. 

Als de natteboltemperatuur beneden 0°C ligt, bevriest bet water op bet natte licbaam tot ijs. Zal de lucbt water
damp van bet natte licbaam opnemen, dan moet bet ijs eerst worden verwarmd tot 0°C, daarna smelten en ten
slotte verdampen, zodat een negatieve warmteboeveelheid aan de lucbt wordt toegevoerd. Stelt men de soorte
lijke warmte van ijs op 2,09 kJ/kg.K en de smeltwarmte op 335 kJ/kg, dan geldt voor de 9w-lijnen beneden 

0°C: 

ah/Ax = 2,09 ew- 335 (waarin ew negatief is). [9] 

In dit gebied zijn de ew-lijnen blijkbaar steiler dan de b-lijnen. 

Gezien ecbter de geringe afwijking wordt bij waterbevocbtiging meestal tocb de isenthalp gevolgd. Dit !evert 
een iets bogere natteboltemperatuur op. 

Het eerder genoemde verschijnsel van relatieve vocbtigbeden groter dan 1,0 komt tot uiting doordat de met ijs 
bedekte 'natte' thermometer een bogere temperatuur aanwijst dan de droge. 

Het b-x-diagram wordt nu als volgt opgebouwd : 
op de verticale as de temperatuur in °C; 
op de borizontale as bet waterdampgebalte x in gr/kg droge lucbt (de absolute vocbtigbeid) en de partiele 
dampdruk in kPa; 
op de recbter begrenzingslijn (de verzadigingslijn) de enthalpie van bet mengsel in kJ/kg. 

In bet diagram de volgende lijnen : 
isothermen : de borizontale lijnen van constante temperatuur; 
de curven van constante relatieve vocbtigbeid; 
de verticale isenthalpen (constante enthalpie); 
op beperkte scbaal de natteboltemperatuur; 
de soortelijke massa p; 

en in de marges waarden voor : 
de voelbare warmtefactor VWF; 
bet quotient ah/Ax. 

De voelbare warmtefactor is gedefmieerd als 

voelbare warmte 
VWF = 

totale (voelbare + latente) warmte 
[10] 

Deze factor wordt naast bet quotient ah/Ax : bet entbalpieverschil gedeeld door de vocbttoe- of afname, ge
bruikt om wanneer voelbare en latente warmtebelasting bekend zijn ofwel de resulterende ruimtecondities dan
wei de voor bet bandhaven van bepaalde condities benodigde lucbthoeveelbeden te berekenen. Er bestaat im
mers een verband tussen de warmtebelasting (voelbaar en latent) enerzijds en de ontwikkeling van temperatuur 
en vocbtigbeid van de ruimte anderzijds.Deze ontwikkeling kan verder worden belnvloed door bet toevoeren 
van een boeveelbeid verse lucbt van bepaalde condities (temperatuur en vocbtigbeid). 
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De VWF lijnen in de marge van bet diagram moeten met bet nulpunt (9 = 0°C, x = 0 gr/kg) worden verbonden. 
Zo kan voor elke gegeven conditie in bet diagram bij een bepaalde verbouding tussen voelbare en totale koel
last de eindkonditie worden bepaald want bet koelproces verloopt parallel hiermee. 
Wanneer voelbare (<l>v) en latente (<I>}) warmtebelasting in een ruimte bekend zijn kan men Llx voor een be

paald ventilatiedebiet berekenen uit <1>1 = 2491. p. V. Llx. [kW] 

De toevoerlucbthoeveelheid V bepaalt men uit: <l>v = p . V. (9t-92) [kW]; met e1-e2 gelijk aan bet verschil tus

sen ruimtelucbttemperatuur en toevoerlucbttemperatuur. 

De latente warmtebelasting is bet gevolg van de verdarnping van x kg vocbt per sec. 
<1>1 

zodat x = -- en 
2491 

dan is Ah/Llx.; 

<l>v All 2491 
aangezien VWF = -- wordt -- = ---

<~>tot Llx 1 - VWF 

Wanneer van een vertrek de totale warmte- en vochtontwikkeling bekend zijn kan Ah/Llx worden berekend. 
Uitgaande van een bepaalde gewenste conditie trekt men nu een lijn evenwijdig aan de straal voor de gevonden 
Ah/Llx.. Langs deze lijn vindt men alle met een bepaalde luchthoeveelheden corresponderende toevoerluchtcon
dities waarmee een bepaalde ruimteconditie kan worden bereikt. 
Dat deze condities op een rechte lijn liggen volgt uit <l>v = p. V. Ae en <1>1 = 2491 p. V. Llx. 
zodat 

Llx 1 
= Ae 2491 

[11) 
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Gebruik van bet h-x-dia&ram in de luchtbehandelin&Stechniek 

In installaties voor klimaatregeling ondergaat lucbt verschillende bebandelingsfasen. 
Acbtereenvolgens kan bet gaan om : 

filtreren 
voorverwarmen 
bevocbtigen 
koelen en eventueel ontvocbtigen 
naverwarmen 

De bewerkingen vinden in bet algemeen plaats in 
een lucbtbebandelingscentrale voor bet gebele ge
bouw. 
Daarnaast kunnen plaatselijk nog voorzieningen 
worden getroffen om de verschillen in lokale con
dities op te vangen. 
De verscbillende bebandelingsprocessen kunnen in 
bet Mollier-diagram voor vocbtige lucbt worden 
weergegeven, waarbij de veranderingen van eigen
scbappen (temperatuur, relatieve vocbtigbeid, 
energie-inhoud) kunnen worden afgelezen. 

Voorverwarmen is de eerste en meest eenvoudige 
procesgang. Omdat er aan de lucbt geen vocbt 
wordt toegevoerd of onttrokken, verloopt bet pro
ces volgens een lijn van constante x. (Zie figuur 7) 

Verwannen 
X 

Figuur 7. Verwarmen 

blad- 49-

_____.. pd [kPa) 

_____.. X (gll<g) 

Bij afkoeling door contact met een koud oppervlak (de koeler) gebeurt bet omgekeerde van verwarmen. 
Indien de temperatuur van de koeler boger is dan die van bet dauwpunt van de lucbt wordt er geen vocbt afge
scbeiden en wordt bet procesverloop beschreven door een lijn van constante x door bet punt dat de begintoe
stand van de lucbt aangeeft. 

Wanneer ecbter de oppervlaktetemperatuur van de 
lucbtkoeler beneden die van bet dauwpunt van de 
lucbt ligt, zal er condensatie optreden. 
In dat geval speelt zicb bet proces af in een gebied 
tussen twee begrenzingslijnen. 

In bet ene uiterste daalt de lucbttemperatuur bij 
constante x tot aan de verzadigingskromme en dan 
verder langs deze lijn. 
In bet andere geval nemen wij aan dat de lucbt
temperatuur daalt tot een waarde dicbt bij die van 
bet koeleroppervlak, waarbij voortdurend partiele 
condensatie ontstaat uit de lucbt die met bet koe
leroppervlak in aanraking komt. 
Deze lucbt mengt daarna weer met nog ongekoel
de lucbt. De eindconditie wordt dan bereikt via 
een recbte getrokken tussen de punten die de be
gin- en eindtoestand beschrijven. 
In werkelijkheid zal bet proces zicb tussen deze 
beide uitersten in bewegen en meer volgens een 
gebogen lijn verlopen (zie figuur 8). 

"C 

t 

Koelen 

Figuur 8. Koelen 

~ Pd[kPa) 

_____.. X (gll<g) 



Het h-x (Mollier) diagram voor vochtige lucht 

Ontvochtigen kan ook door Iucht in contact te 
brengen met een vochtabsorberend medium bij
voorbeeld lithium- of calciumchloride. Het proces 
verloopt in theorie adiabatisch; dus volgens een 
isenthalp (Ml/L\x = 0) met beginpunt bij de aan
vangsconditie van de Iucht. 
Door de absorptie van waterdamp komt latente 
warmte vrij die resulteert in een stijging van de 
luchttemperatuur. 
Bij bet regenereren van de absorbent door verwar
ming blijft verder een deel van de regeneratie
warmte achter zodat de eindtemperatuur van de 
Iucht nog iets boger zal komen te liggen. 
Tenslotte zal de eindconditie zich in een punt ho
ven en rechts van de isenthalp bevi.D.den als gevolg 
van bet feit dat bij de vochtabsorptie een chemisch 
reactie optreedt en de enthalpie van de Iucht toe
neemt (zie figuur 9). 

drogen via vochtabsorptie 

x2 x1 

Figuur 9. Drogen via vochtabsorptie 

Luchtbevochtiging kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
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-.- pd[kPa] 

___., X (g/kg] 

Allereerst bestaat er onderscheid tussen bevochtiging met water of met stoom. Bij bevochtiging met stoom 
treedt slechts een minimale stijging van de luchttemperatuur op. Dit proces verloopt nagenoeg isotherm en dus 
volgens een horizontale lijn in bet Mollier-diagram (zie figuur 10). Het is derhalve zaak: om de intredetempera
tuur van de Iucht zodanig te regelen dat de Iucht volgens bet bijbehorende verzadigingspunt de gewenste vocht
inhoud heeft. 
·In de prak:tijk wordt echter niet geregeld op dauw-
punt en daarna naverwarmd tot bet gewenste tem
peratuurniveau, maar regelt men de temperatuur 
van de Iucht vooraf en bereikt men de gewenste 
vochtigheid door bet vervolgens doseren van de 
ingebrachte hoeveelheid stoom. 

Bij bevochtiging met water kunnen zich verschil
lende situaties voordoen, die bet beste aan de hand 
van figuur 11 kunnen worden verduidelijkt. 
Bevochtigen bestaat uit bet verdampen van water, 
waarbij de daarvoor benodigde warmte door Iucht 
en water wordt geleverd. 
Wanneer Iucht met water wordt verzadigd zal zij 
de temperatuur van bet water aan gaan nemen en 
de watertemperatuur zal zich bewegen in de rich
ting van de natteboltemperatuur van de Iucht. 
Afhankelijk van de temperaturen van Iucht en wa
ter ten opzichte van elkaar kan zich (zoals in fi
guur 11) aangegeven bet proces in vier richtingen 
ontwikkelen : 

'C 

t 

Bevochtigen met stoom 

Figuur 10. Bevochtigen met stoom 

__.., pd[kPa] 

___., X (g/kg] 
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a. Wanneer de watertemperatuur (OwJ beneden 

de dauwpuntstemperatuur (Od) van de lucbt ligt 

zullen e, X en b afnemen (ziel). Dit betreft dus 
geen bevocbtigen, maar koelen en ontvocbti-
gen. 

b. Ligt de watertemperatuur hoven de dauwpunts-
temperatuur, maar beneden de natteboltempe-
ratuur (Ow) dan zal e afnemen, X toenernen en 

b afnemen (zie 2). 
c. Ligt de watertemperatuur hoven de nattebol-

temperatuur, maar nog beneden de lucbttempe-
ratuur dan zal 0 afnemen, X en b zullen toene-
men (zie 3). 

d. Ligt de watertemperatuur hoven de lucbttem-
peratuur dan zullen 0, X en b toenemen (zie 4). 

Bij de bebandeling van lucbt met bepaalde in
gangscondities zal men in de praktijk met bet oog 
op de te bereiken uitgangscondities meerdere be
bandelingsfasen zinvol moeten combineren. 
V oor bet bereiken van een bepaalde vocbtinboud 
en temperatuur van koude lucbt bestaan deze stap
pen uit : voorverwarmen, bevocbtigen (met water) 
en vervolgens naverwarmen (zie figuur 12). 

Het conditioneren van vocbtige zomerse lucbt zal 
in bet algemeen verlopen als : koelen en ontvocb
tigen gevolgd door naverwarmen. 

Bevochtigen met water ~ pl[kPa) 

X ____.. x(Qikg] 

'C 

~ 

9 

Ow 

ed 

Figuur 11. Bevochtigen met water 

Voorverwarmen, bevochtigen en naverwarmen _____... pd [kPa) 

x1 ,x 2 __.. x[Qikg) 

~ 

Figuur 12. Voorverwarmen, bevochtigen en naverwarmen 
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Wat er gebeurt als twee luchthoeveelheden of 
luchtstromen worden gemengd, kan worden ver
duidelijkt aan de hand van figuur 13. 
Stel dat Mr kg van de condities van punt A (abso

lute vochtigheid xr. enthalpie h1) wordt gemengd 

met Mz kg van de condities van punt B (absolute 

vochtigheid xz, enthalpie hz), dan levert de massa

balans voor bet mengpunt M (absolute vochtig
heid Xm, enthalpie hm) : 

waaruit: 

. Xz - Xt 
X2 - Xm = Mt · --- [13] 

Mt +Mz 

• Xz - Xt 
Xm - XI = Mz. --- [14] 

Mr+Mz 

dus ook 

= [15] 

Verder levert de warmtebalans van punt M: 

[ Mr.hr +Mz.hz=(Mt +Mz)hm [16] 

waaruit op een analoge wijze kan worden afgeleid : 

= [17] 

mengen van Iucht 

x1 xm 
'C 

t 

91 

Figuur 13. Het mengen van Iucht 

Uit [15] en [17] volgt dat punt M op de verbindingslijn tussen A en B ligt en wel zodanig dat 

I BM:MA=M1 :M2 [18] 
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_____.. pd[kPa] 

__... X (gll<gj 
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Systemen voor klimaatre&elin& 

V oor de regeling van bet klimaat in gebouwen bestaan er vele alternatieve oplossingen die zijn voortgekomen 
uit een ontwikkelingsproces dat zich over een lange periode beeft uitgestrekt. Er is sprake van een bistoriscbe 
ontwikkelingsgang beginnende bij de eerste lucbtverversings- en koelsystemen in de Verenigde Staten (Car
rier) uit de vorige eeuw gevolgd door een grote diversiteit aan systemen in deze eeuw, toen de lucbtbehande
lings- en koeltechniek zicb verder ontwikkelde. 

In eerste instantie is er een familie van systemen te onderkennen die voorkomt uit de zogenaarnde "all-air" of 
constant debiet aanpak. Dit zijn systemen gebaseerd op bet medegebruik van de ventilatielucbt voor verwar
ming en koeling. 

Acbtereenvolgens ontwikkelde zich hieruit de volgende lijn van systeemvarianten. 

1. Lage druk ventilatie met plaatselijke verwarming en!ofkoeling c.q. topkoeling (figuur 1). 

2. Lage druk multi-zone-systemen (differentiatie naar bijvoorbeeld gevelorientatie). 

3. twee- (warm en koud) kanalensysteem met mengboxen. 

4. Variabel debietsystemen (figuur 2). 

Al deze oplossingen komen nu nog steeds voor. 

luchtverversing en 
koeling 

inductiesysteem 

radiatoren 

vensterbankunit 

.... ~ ..... 

afzuigrooster 

~ 
JJ 

gang 

Figuur 1. Lage druk ventilatie met plaatselijke verwarming en/of koeling c.q. topkoeling 

Op basis van bet inzicbt dat lucht in vergelijking met water een slecbte warmtedrager is, ontstond een tweede 
lijn, nl. die van de inductiesystemen. 

Hierbij is de functie van de centraal voorbebandelde lucht beperkt tot verversing en beheersing van de relatieve 
vochtigheid. De belastingafhankelijke toe- of afvoer van warmte gebeurt plaatselijk afhankelijk van de lokale 
belasting d.m.v. verwarmings- of koelconvectoren, waarover de vertreklucht wordt gerecirculeerd door de in
ducerende werking van de primaire ventilatielucht. Dit zijn de zogenaarnde hogedruk inductiesystemen (fig. 1). 
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Van deze systemen bestaan diverse uitvoeringsvormen : 

1. Tweepijp-inductiesysteem : 

change over, d.w.z. met de mogelijkheid tot afwisselend naverwarmen of -koelen; 

non change over, met aileen naverwarmen (terminal reheat) ofwel nakoelen. 

2. Driepijp-inductiesysteem. 
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Dit systeem kent een separate aansluiting voor warm en gekoeld water per inductie-apparaat, naar een ge
combineerde retourleiding. 

3. Vierpijp-inductiesystemen: 

met een convectorelement voor verwarmen en koelen. De scheiding ligt dan bij bet regelventiel in de 
waterleidingen (waterzijdige regeling); 

met gescheiden convectorelementen voor verwarmen en koelen. 

De capaciteitsregeling vindt ofwel plaats door variatie van bet waterdebiet in de verwarmings- of koelwater
stroom (waterzijdige regeling) ofwel door verstelling van luchtkleppen die de inductie van ruimtelucht over de 
twee convectoren regelen (luchtzijdige regeling). 

Op dezelfde uitgangspunten berust de toepassing van ventilatieconvectoren. Dit systeem wordt veel toegepast 
in hotels en ook wel, zij bet in mindere mate, in kantoorgebouwen. Hierbij bestaat de plaatselijke voorziening 
uit een verwarmings- of koelconvector, waarover ter vergroting van de capaciteit met een trommelventilator 
lucht wordt geblazen. Verse lucht kan worden toegevoerd door een directe aansluiting via een gevelrooster of 
via aansluiting op een centraallagedruk ventilatiesysteem. 

De voorgaande systemen zijn allen afkomstig uit de Verenigde Staten. Onafuankelijk hiervan ontwikkelde zich 
in Europa een geheel ander concept, nl. dat van de plafond-, koel- en verwarmingssystemen. De Noor Prenger 
heeft de ontwikkeling daarvan in de vijftiger jaren van deze eeuw in gang gezet. In de Scandinavische landen 
en Zwitserland vonden ze aanvankelijk bet eerst ingang. Op dit moment echter zet de toepassing ervan in ge
heel Europa sterk door. 

A: inblaas 

afzuig 

8: 
inblaas 

afzuig 

Figuur 2. Variabel debietsystemen 
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Plafondkoelsystemen 

Het succes van plafondkoelsystemen bangt samen met ontwikkelingen in de utiliteitsbouw in de laatste jaren. 
Het streven naar vergroting van de efficiency, kostenbesparing en verlaging van bet energiegebruik beeft gere
sulteerd in gebouwen met een steeds geringere verdiepingsboogte, een beperkter vloeroppervlak per werkplek 
en een zeer goede gevelisolatie. 

Een bedendaagse werkplek kan worden gekenmerkt als een zeer beperkte, goed gelsoleerde ruimte met een bo
ge interne warmtebelasting (25- 50 W/m2). Dit laatste is bet gevolg van de introductie van P.C.'s, printers e.d. 
in de kantooromgeving sinds bet begin van de jaren tacbtig en de beboefte van bijna permanente kunstverlicb
ting. Onder deze omstandigbeden wordt ook de kwaliteit van de klimaatregeling kritiscb. Geluid en tocbt, on
regelmatigbeden in de ruimtetemperatuur als gevolg van wisselende belastingen leiden tot klacbten bij de ge
bruikers. Installatievoorzieningen in de gevelzone of een lagedrukventilatiesysteem bieden geen adequate op

JZf 250mm ~ Lucht 

¢ 20mm e ---Water 

voor het transport van 3 kW wannte 

lossing voor deze nieuwe opgave. Dit soort systemen is ont
staan toen de boofdopgave voor bet installatie-ontwerp bestond 
uit bet elimineren van de invloeden van bet buitenklimaat zoals 
lage buitentemperaturen en zonbelasting. Bij een goede zonwe
ring en gevelisolatie, bijvoorbeeld in de vorm van een klimaat
gevel, verscbuift bet uitgangspunt voor bet traditionele installa
tie-ontwerp naar de opgave om een bebaaglijk binnenklimaat te 
realiseren bij een boge en wisselende interne warmtelast. Het 
afvoeren van een boge voelbare warmtebelasting is de belang
rijkste opgave. Water is hierbij als energiedrager sterk in bet 
voordeel hoven lucbt (figuur 3). Figuur 3. Energietransport met Iucht en water 

De afmetingen en dus bet ruimtebeslag van een koelwatersys-
teem is aanzienlijk geringer (lOOx) en bet energiegebruik voor bet transport eveneens (SOx). 

De eerste plafondinstallatiesystemen waren stralingsplafond (figuur 4) bestaande uit een pijpenregister voor de 
circulatie van bet koel- en/of verwarmingswater, waar omheen geklemd metalen platen voor de stralingswarm-

gevelzijde 

Stralingsysteemplafonds 

luchtverversing ....__ 

Figuur 4. Principe en doorsnede van een stralingsplafond 
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te-overdracht aan de ruimte. De oppervlak:tetemperatuur van deze plafonds wijkt slechts enkele graden af van 
de ruimtetemperatuur. Vanaf ongeveer 1955 werden deze stralingsplafonds regelmatig toegepast in kantoorge
bouwen, ziekenhuizen en winkels/warenhuizen. Begin 1980 is een tweede versie van het koelplafond versche
nen, eveneens in Scandinavie. Hierbij worden convectieve koelelementen in de verlaagde plafondruimte aan
gebracht (figuur 5). De in het vertrek opstijgende warme lucht staat zijn warmte af aan de koelconvectoren in 
het plafond en treedt de ruimte weer binnen met lagere temperatuur (figuur 6). 

Convectie koelplafond 

Figuur 5. Principe en doorsnede van een convectielwelplafond 

• Ventllatlelucht 
• luchtververelng 

• prtmalre koellng 
(zomer) 

------~ .... , ... "' 
/ 

I 
I 
I 

I 
I 

Figuur 6. Principe luchtcirculatie bij toepassing van lwelconvectoren in verlaagd 'open' plafond 
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-(J 35 
0 - plaats ko~lerdeel: I 
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:I 33 t--in plafond op geperforeerde plaat 
:I -as 31 ... 
8. 
E 29 
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:I 
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21 

afmetingen koelerdeel: ~ 
-1500x240x160 mm ~ waterdebiet 135 Vh ~o(\O ...,.,. 
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~ 
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direct onder koeler -temperatuur 

19 

17 

15 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 

____ ... ..,.. Vennogen koeler (Watt) 

Figuur 7. Meetresultaten van de capciteit een koelconvector ajhanklijk van luchtemperatuur in plafond 

De werking van dit systeem berust dus op de natuurlijke circulatie van een luchtstroom als gevolg van tempe
ratuurverschillen (schoorsteeneffect). Onder invloed van de drijvende kracht ((p-p0 )gH) neemt de volume

stroom toe met bet verschil in temperatuur en dus soortelijke massa van de luchtstroom (zie figuur 7). 
V oor een goede werking van dit systeem is een geringe weerstand voor de bet plafond instromende Iucht ge
wenst. De plafondconstructie dient dus voldoende open te zijn. De capaciteit van de koelconvectoren wordt 
door de leveranciers daarom vaak afhankelijk van diverse randvoorwaarden proefondervindelijk vastgesteld. 
Hierin worden ook de convectoreigenschappen zoals vin-geometrie en vin-afstand, pijpsteek en pijpdiameter 
betrokken. Voor de berekening van de capaciteit van stralingskoelplafonds staan gegevens van diverse leveran
ciers ter beschikking. Daarnaast hebben Kolmar, Liese een uitgebreide berekeningsmethode gepubliceerd in 
bet handboek "Strahlungsheizung". 

Recentelijk is 
door J. Bohle, 
W. Kast en H. 
Klan met ge
bruikmaking van 
de methode van 
de eindige ele
menten een be
rekeningsmodel 
geformuleerd 
voor verschillen
de vormen van 
stralingsverwar
ming en -koe
ling, zoals in 
vloeren, wanden 
en plafonds. De 
modelsituatie is 
afgebeeld in fi
guur 8. 

Figuur 8. Modelsituatie van verschillende vormen van stralingsverwarming en -koeling 
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Voor de bepaling van de capaciteit (q) komen zij tot de volgende vergelijking: 

m m 2 q =B. a5 s. ~· aa a. ae [W/m ]. 

De factor B is karakteristiek voor de functies verwarmen of koelen en de systeemopzet (vloer, wand, pia
fond) en heeft dus rechtstreeks te maken met de warmte-overdrachtsfactor hcv [W/m2K]. 

De factor ~ is afhankelijk van de constructie van bet pijpenregister; met name de onderlinge pijpafstand 
(pijpsteek). 

s 
Dit geldt direct voor de exponent ms. die wordt gedefinieerd als ffis = 1 - - ; met s is de pijpsteek in mm. 

150 

De factor am wordt bepaald door bet materiaal van de pijpen (koper, staal , kunststof P.P) en hun warmte-

1 
geleidingscoefficient A. . ~ = ------

(1 - 0,0095 A. ) 

De factor a8 houdt verband met de eventuele toepassing 

van een afsmeerlaag op bet pijpenregister in geval van 
vloer- of wandsystemen. 

De exponent ma is gerelateerd aan de dikte van de 

afwerklaag met rna= 1 - 0,025 (da- 25) en 

d
8 

is de dikte van de afwerklaag hoven de pijpen. 

afwerldaag 

isolatie 

baton 

Figuur 9. Doorsnede pijpregister in afwerklaag 

De temperatuursprong ae Staat voor bet temperatuurverschil tussen ruirnte en koel- of verwarrningswater. 

In geval van koeling is ae = eruimte - egekoeld water en bij verwarming is ae = 9verwarmd water- 9ruimte· 

Voor de berekening van de capaciteit met q =B. ~ms. ~· aama. ae [W/m2] kunnen de volgende waarden voor 

de verschillende factoren worden gehanteerd : 

B 

~ 

~ 
··········-- I 

aa 
........ -I . 

hcv [W/m2K] 

met de indexen : 

s 
ms=1--

150 

Plafondverwarming Wandverwarming 

Vloerkoeling W andkoeling 

3,24 3,81 

1,429 1,554 
................. 

1,13 + 8.10-4 (s-75) 1,15 + 8.10-4 (s -75) 
... 

1,155 1,193 
. ......... '··············· 

6 8 

met s is de pijpsteek in mm. 

ffia = 1 - 0,025 (da- 25) met dade dikte van de afwerklaag op de pijpen 

Vloerverwarrning 

Plafondkoeling 

4,66 

1,599 
··········· 

1,18 + 8.104 (s- 75) 
. 

1,259 
............ 

11 
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Conclusies 

Sinds de vorige eeuw is de 
ontwikkeling van systemen 
voor de regeling van bet kli
maat in gebouwen op gang 
gekomen. In de beginperio
de tot de jaren zestig van 
deze eeuw, speelden deze 
ontwikkelingen zich bijna 
alleen maar in de Verenigde 
Staten af. 

In Europa werden tot die 
tijd de Amerikaanse sys
teem concepten ongewijzigd 
overgenomen. 

V anaf de jaren zestig heeft 
bet in Europa ontwikkelde 
concept van stralingsver
warming en -koeling via 
voorzieningen in de ruimte
begrenzingsvlakken als pia
fonds, vloeren en wanden 
steeds meer terrein gewon
nen. 

De voordelen m.b.t. de kwa
liteit van bet binnenklimaat 
(temperatuur, lucbt) de in
delingsflexibiliteit van bet 
gebouw, bet ruimtebeslag, 
de investeringskosten en bet 
gebruik van energie zijn 
evident (figuur 8). 

Als gevolg hiervan ontstaat 
ook een gebeel ander beeld 
van de werkruimte. De ge
vel was in bet traditionele 
geval de zone waarin de in
stallaties voor klimaatrege
ling waren ondergebracbt, 
zodat de werkplek eerst pas 

toetsingscriterja A 

kwallteltaveklen 

luchtkwalltelt 
zonerlngamogellfkhekl 
temperatuurregellng 

konstant debiet 

tweekanalen 

variabel deblet 

optimum (grootate gemene 

toetsinqscr!teria B 

' ' ' ' ' ' ' ' ' . 

luchtkwalltelt 
zonerlngamogeiiJkhekl 
temperetuurregellng 

~matlg 
=hoog 
=hoog 

=hoog 
~matlg 

=hoog 
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·· .................................................... .. 

toetsingscr!terja C 
luchtkwalltelt 
zonerlngamogellfkhekl 
temperetuurregellng 

konstant debiet 

tweekanalen 

var!abel deb!et 

=hoog 
=hoog 
~metlg 

. ................................. . 

!ndukt!e 

• 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ventilator - ; 

•. convectoren ; 
•.,.,,,.,,.,,,,.,,,,,,,., .. ,,,,,JII 

op anderbalve meter uit de '---------------------------------__] 
gevel kon beginnen. Nu de Figuur 8. 
fysieke kwaliteit van de ge-
vel sterk verbeterd is en de 
installaties voor klimaatre-
geling naar bet plafond zijn 
verplaatst, komt de gevelzo-
ne als de ideate werkplek 
bescbikbaar. 

Kwaliteitsvergelijking stralingsverwarming en -koelingconcepten 
bij verschillende toetsingscriteria 
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Klimaatgevels en klimaatramen 

Inleidin& 

In bet ontwerpproces van gebouwen krijgen gebruiksdoel en kwaliteitsniveau, naast vormgeving en uiterlijk 
voorkomen, thans meer aandacht. Het is daarbij interessant om te zien hoe met name de gevel meer functies 
krijgt. Deze evolueert van eenvoudige barriere tegen invloeden van buiten tot een constructie, waarin de uit
wisseling van energiestromen tussen binnen en buiten kunnen worden gereguleerd In bet traditionele gevel
ontwerp worden doelstellingen daarentegen onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. Van oudsher, en nu in ster
kere mate, is er aandacht voor isolatie tegen warmteverliezen, resulterend in verbetering van de isolatie van 
gesloten geveldelen en de introductie van betere isolerende beglazing. Daarnaast speelt de keuze van de zon
wering : binnen- danwel buitenzonwering of zonwerende beglazing. Buitenzonwering, alhoewel bet meest ef
fectief, roept bij gebruikers weerstand op tegen de welhaast onvermijdelijke automatische bediening. Zonwe
rende beglazing heeft door de vaak uitgesproken verkleurende effecteD en reductie van de daglichttoetreding 
niet ieders voorkeur. Binnenzonwering wordt vanwege bet bedieningsgemak en de beperkte onderhoudskosten 
bet meest geprefereerd; bet zonwerend effect is echter zeer beperkt, hetgeen een extra belasting voor bet bin
nenklimaat oplevert. Het glaspercentage in de gevel, met andere woorden de transparantie vormt een punt van 
afweging. Daglichttoetreding en uitzicht pleiten voor maximale transparantie. Een grote transparantie van de 
gevelleidt gezien de wezenlijk lagere U- en ZT A-waarden, zelfs van de beste soorten zonwerende en isoleren
de beglazingen, tot een boger energiegebruik voor verwarming en koeling. Met bet bouwbesluit lijken in dit 
verband de grenzen voor de mate van transparantie van een gevel in feite al vast te liggen. Tenslotte volgen uit 
de condities voor een behaaglijk binnenklimaat ook de voorwaarden voor de begrenzing van de vlaktempera
turen aan de binnenzijde van de gevel met bet oog op ontoelaatbare stralingsasymetrie. 

In de traditionele situatie weegt men de verschillende invloeden tegen elkaar af en komt op grond van waarde
oordelen en prioriteiten tot bepaalde compromissen. Afhankelijk van de prioriteiten die men stelt zullen be
paalde kwaliteiten naar de achtergrond verdwijnen en anderen prevaleren. Zo is de aandacht voor doelmatig 
energiegebruik duidelijk te herkennen in de vlakke en sterk gesloten gevels van utiliteitsgebouwen van bet 
laatste decennium. 

In bet licht van bet voorgaande vormt de klimaatgevel of -raamconstructie een interessante optie. Deze con
structie heeft enige bijzonder unieke eigenschappen. De zonwering, alhoewel door de gebruiker ervaren als 
binnenzonwering, is even effectief als een buitenzonwering. Aan de binnenzijde van de gevel zijn de vlaktem
peraturen optimaal, terwijl door de goede warmte-isolerende en zonwerende eigenschappen de belasting van 
verwarmings- en klimaatsregelingsinstallaties zeer beperkt blijft. Een klimaatgevel is samengesteld uit twee 
elementen : bet gebruikelijke dubbelbeglaasde buitenblad en een door een luchtspouw daarvan gescheiden ex
tra binnenblad. In de spouw bevindt zich de zonwering, terwijl vertreklucht die bier doorheen wordt afgezogen 
zowel voor de afvoer van zonnewarmte in de zomer als voor vermindering van de directe warmteverliezen in 
de winter zorgt. Het binnenblad van de geventileerde gevelspouw blijft op een temperatuur die weinig afwijkt 
van die van de ruimte zelf. Zodoende is bet niet nodig in de gevelzone een verwarmingslichaam op te stellen; 
wat een belangrijk voordeel oplevert i.v.m. indelingsvrijheid voor bet gebouw en ruimtegebruik van bet indivi
duele vertrek. 

Het principe van de geventileerde spouw kan worden toegepast voor de raamconstructie; bekend als bet kli
maatraam, ofvoor de gehele gevel: dan klimaatgevel geheten. (zie figuur 1) 

Een klimaatgevel heeft een groter effect dan een klimaatraam, omdat de gevel over de volle hoogte in bet sys
teem is opgenomen. Met name in de winter biedt dit bet voordeel dat t.g.v. de opwarming van de spouw de 
temperatuur van bet geveloppervlak dicht bij de ruimteluchttemperatuur blijft. Hierdoor ontstaat een zeer be
haaglijk binnenklimaat. 
Figuur 2 laat een aantal bijzondere uitwerkingsvarianten van de klimaatgevel zien. 

······························~·~·~~~\~~;~·· 
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traditionele gevel 
met 
buitenzonwering 

het klimaatraam klimaatgevel 

Figuur 1. Principedoorsneden van de traditionele gevel met buitenzonwering, 
het klimaatraam en de klimaatgevel. 

afzuig
kanaal 

Figuur 2. Uitwerkingsvarianten van de klimaatgevel. 

afzuiging 

binnen 
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Thermische eiaenschappen 

De thermiscbe kwaliteit van de klimaatgevel kan worden beschreven met een aantal kengetallen. De belang
rijkste zijn : 

- de warmtedoorgangscoefficient of U-waarde, i. v .m. warmteverliezen in de winter; 

- de zontoetredingsfactor ZT A voor de warmtetoetreding in de zomer; 

- de stralingstemperatuur of bet stralingstemperatuurverschil ten opzicbte van de ruimtetemperatuur i. v.m. de 
beoordeling van de bebaaglijkheid in zomer en winter. 

Het berekenen van de warmtestromen en daaruit de verscbillende temperaturen van de glasvlakken leidt tot 
een modelsituatie met een stelsel zeer complexe lineair afhankelijke differentiaalvergelijkingen.Door een aan
tal vereenvoudigingen in bet model aan te brengen ontstaat een situatie die zicb eenvoudiger laat beschrijven 
en doorrekenen. Dergelijke berekeningen zijn uitgevoerd voor een tweetal constructievarianten van de kli
maatgevel nl. die met een enkelbeglaasd buitenblad en dubbelbeglaasd buitenblad. De U-waarde en ZTA zijn 
afhankelijk van de boeveelheid circulerende lucbt per strekkende meter gevelbreedte en de glasboogte bepaald 
en weergegeven in de figuren 3 en 4. Zoals te verwacbten, is van de dubbelbeglaasde constructie de U-waarde 
gunstiger dan die van de enkelbeglaasde, maar ook de ZT A is, zij bet beperkt, gunstiger. 
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warmtedoorgangskoefficient (Wfm2K) 

Figuur 3. U-waarde ajhankelijk van glashoogte en volumestroom per strekkende meter gevel. 

Het grote verschil in warmtedoorgangscoefficienten van enkele en dubbele buitenbeglazing en bet feit dat bij 
enkele beglazing 's winters snel van binnenuit oppervlaktecondensatie zal optreden, maakt dat de klimaatgevel 
in principe aileen maar zinvol kan worden toegepast met tenminste dubbele beglazing in bet buitenblad. 
Dankzij bet feit dat de temperatuur in de spouw van de gevel met vertreklucbt boog wordt gebouden, zijn de 
warmteverliezen van bet vertrek gering, en de U-waarde is dus zeer gunstig. Hier wordt gerekend met bet 
warmteverlies over de binnenglasscbijf. Dit moet in feite aileen maar worden aangevuld om de ruimte op tem
peratuur te bouden. De warmteverliezen van de spouwlucbt via de dubbele ruit naar buiten tellen dus niet mee 
in de transmissieverliezen van bet vertrek. 

,, ........ · . . ·· ... . 

~t.mlll~·~sY~?~Q.~ 
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Figuur 4. De zontoetredingsfactor afhankelijk van glashoogte en volumestroom per strekkende meter gevel. 

Naast U-waarde en ZTA geeft ook de hoogte van de stralingstemperatuur van bet binnenglasvlak een indruk 
van de thermische kwaliteit. Bij lage glasvlaktemperaturen in de winter treedt immers stralingsuitwisseling op 
met zich in het vertrek bevindende personen; wat men zou kunnen ervaren als hinderlijke kou-straling. 

Iil de figuren 5 en 6 zijn stralingstemperaturen en temperatuurverschillen aangegeven voor een aantal gevallen. 
Hieruit blijkt vooral de grote kwaliteit van de dubbelbeglaasde klimaatgevel in de winter. De vlaktemperaturen 
zijn zo gunstig dat van de gebruikelijke stralingscompensatie met radiatoren aan de gevel kan worden afge
zien. De zonweringskwaliteit van de klimaatgevel is gelijkwaardig aan die van conventionele gevels met bui
tenzonwering. 
De gunstige effecten van de klimaatgevel berusten vooral op de integratie met de installaties voor de klimaat
regeling. Immers de Iucht uit het ventilatiesysteem wordt via de gevelconstructie afgevoerd. In de meeste ge
vallen is de luchtstroming in de gevel van beneden naar hoven gericht, omdat het eenvoudiger is bet verzamel
kanaal in het verlaagde plafond onder te brengen; alhoewel er ook voorbeelden zijn van klimaatgevels met de 
luchtbeweging van hoven naar beneden en een verzamelkanaal in de vloer. (zie figuur 2) 

Tijdens de passage door de gevelspouw ondergaat de Iucht een temperatuurverandering : afk:oeling in de win
ter en opwarming in de zomer. Dit effect is in de figuren 7 en 8 uitgewerkt. Ook bier blijkt duidelijk de voor 
de hand liggende relatie met de volumestroom. In de praktijk kiest men deze niet kleiner dan 60 m3fh per 
strekkende meter gevelbreedte. 

Ten gevolge van de afk:oeling van de Iucht in de gevelspouw bij lage buitentemperaturen komt de Iucht met 
een lagere temperatuur in het afzuigsysteem. Dit betekent dater met een warmteterugwininstallatie (warmte
wiel, rondpompsysteem) minder warmte kan worden teruggewonnen dan in het normale geval met afzuiging 
direct in bet vertrek. Hier staat tegenover dat er evenwel ook met een lagere temperatuur kan worden ingebla
zen, aangezien de totale warmteverliezen geringer zijn. 
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Stralingstemperatuur binnenglasvlak in winter 
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Figuur 5. Stralingstemperaturen glasvlak als functie van raamhoogte bij verschillende volumestromen. 
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Figuur 7. Ajkoeling van luchtstroom in de winter afhankelijk van glashoogte en volumestroom. 
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Wel kan met een warmtepompinstallatie de via de gevel afgezogen lucbt afgekoeld worden tot temperaturen 
beneden die van de buitenlucbt. Het warmteterugwinningseffect is daarbij weer maximaal. Door de installatie 
van een buffervat voor de opslag van telllggewonnen warmte kunnen zelfs tijdelijke overscbotten worden be
waard voor perioden met tekorten. Het principe van een dergelijke opzet toont figuur 9. 

D rookgassen 

KONDENSOR 

VERDAMPER 

warmteterugwinning 

KOUDE
BUFFER 

afzuig 

Figuur 9. Principe schema warmteterugwinning en /we ling met behulp van de warmtepomp 

inblaas 

Is bet voordeel van de klimaatgevel vooral met bet oog op de wintersituatie evident; in de zomer beeft deze 
gevel geen extra voordelen t.a.v. zonwering of besparing van koelenergie ten opzicbte van een gevelconstruc
tie met buitenzonwering. Hier speelt vooral bet bedieningsgemak van de zonwering in de gevelspouw; de ge
ringere kwetsbaarbeid daarvan en bet beperkte onderboud. Wel is bet denkbaar de gevel te laten werken als 
zonnewarmtecollector (Trombe-wall). 
De gebruiksmogelijkheden voor de verzamelde warmte in een kantoorgebouw zelf zijn ecbter beperkt. 
De aldus opgevangen zonnewarmte kan via bet warmteterugwinningssysteem worden gebruikt voor bet voor
verwarmen van de ventilatielucbt van bet gebouw zelf en voor bet verwarmen van nevenruimten zoals bijvoor
beeld een atrium, wanneer de warme lucbt uit de gevelspouw weer wordt ingeblazen in de nevenruimte (ener
gy cascading). 
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Gevelopbouw en daaraan te stellen eisen 

Bij elk beslissings- of keuzemoment in bet bouwproces is de afweging van consequenties belangrijk. Oat geldt 
vooral voor de toepassing van een klimaatgevel, omdat deze een goede afstemming van gevelconstructie en in
stallaties vergt. Mits voldoende vroeg in bet ontwerpproces de keuze voor een klimaatgevel is gemaakt, zijn 
bij een vakkundige aanpak alle consequenties goed beheersbaar. 

Een klimaatgevel is een gevoelig systeem dat zorgvuldige detaillering en engineering vraagt. Aan de lucht
dichtheid en de thermische isolatie worden hoge eisen gesteld. 

Bij klimaatgevels kan bet buitenste deel van de dichte geveldelen in principe naar keuze opgebouwd worden. 
Wat voor gewone gevels geldt, geldt ook voor klimaatgevels : buitenisolatie verdient de voorkeur boven bin
nenisolatie. Er moet wei voldoende isolatie aanwezig zijn (U < 0,6 W/m2K). 

In ieder geval moet bij een klimaatgevel (borstwe
ring ook geventileerd) de borstwering aan de bin
nenzijde van isolatielaag voorzien worden, om op
warmproblemen te voorkomen. Het buitenste glas
deel kan in principe normaal blank dubbelglas zijn 
in een thermisch onderbroken omranding. Het bin
nenste glasdeel is meestal van enkelglas. 

De dagkanten van de 
luchtspouw moeten 
van luchtdicht en te 
reinigen materiaal zijn 
en luchtdicht aan-
sluiten op bet bui
tenkozijn. 

koudebrug-onderbreking 

Voor de spouwdiepte geldt een maat tussen ca. 
60 en 200 mrn. 

Het binnenste glasblad moet kierdicht aansluiten 
op de spouwomranding. Het blad kan kaderloos 
zijn (hardglas) of in een compleet raam gevat 
worden. Schuivende glasdelen kunnen aantrek
kelijk zijn (meubilair hoeft niet weggeschoven te 
worden bij reiniging), rnits geen grote kieren ont
staan. 

maat luchtopeningen 
inbouwhoogte zonwering 

luchtdichte aansluiting dagkanten 

1-tt- spouwdiepte 

.---Hf- spleetmaat 

Figuur 10. Aandachtspunten gevelontwerp 

De inblaasspleet onderin bet raam moet bij voorkeur dicht bij bet buitenraam zitten. De luchtopeningen onder 
en boven bet raam moeten een bepaalde maat hebben. Boven bet raam moet voldoende montageruimte zijn 
voor de zonwering (hoogte 100- 150 mrn). 

Aan de plattegrond worden geen specifieke eisen gesteld. Het ontbreken van verwarmingselementen aan ge
vels maakt een flexibele invulling van bet vloeroppervlak mogelijk. Het functionele vloeroppervlak wordt 
daardoor met ca. 0,3 a 0,4 m per m verbreed. 

Door bet behaaglijke binnenklimaat kunnen werkplekken dichter bij de gevel geplaatst worden. Bij conventio
nele gevels voelt men zich pas vanaf ca. 1,5 m van bet glas behaaglijk, bij klimaatgevels al op ca. 0,5 m. Dit 
komt door de hogere glastemperatuur. Behalve esthetische en praktische aspecten spelen bij de zonwerings
keuze ook energetische aspecten een rol. 

De zonwering kan bestaan uit horizontale of verticale lamellen of doek. Verticale lamellen kunnen onder be
paalde ornstandigheden gaan bewegen door de luchtstroom. De bediening kan met de hand of elektrisch zijn. 
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In principe bestaat er binnen de gebruikelijke raammaten voor kantoorvertrekken een vrije keuze voor deaf
metingen van de ramen. Naast esthetiscbe overwegingen spelen licbttoetreding en uitzicbt een rol. Een boog 
raam geeft een betere toetreding van bet daglicbt dan een breed raam. Een breed raam daarentegen geeft in 
veel gevallen bet meest ongestoorde uitzicht. 

In verband met de keuze van bet ventilatiedebiet 
kan in een aantal gevallen voorkeur bestaan voor 
een bepaalde raambreedte. Uit energetiscb oog
punt kan daarentegen voorkeur uitgaan naar een 
bepaalde raamhoogte. 

Doordat de temperatuur van de binnenruit weinig 
afwijkt van de lucbttemperatuur kan met een kli
maatgevel een boog thermiscb comfort bereikt 
worden. De equivalente U-waarde Ueq ligt tus-

sen 0,6 en 1,35 W/m2 K (zie tabel1). 

Raamhoogte debiet (m3/hm) 

20 40 60 80 

1 m 1,1 0,85 0,65 0,6 
:··· 

1,5m 1,25 0,95 0,85 0,7 
........ 

2 m 1,35 1,1 0,9 0,8 

Tabell. lnvloed volumestroom en raamhoogte op 
Ueq (Wim2 K). 

Bij een klimaatgevel is een slecb
te lucbtdicbtheid desastreus, om
dat een compenserende warmte
bron ontbreekt. De buitenschil 
van de gevel moet goed lucbtdicbt 
zijn. Dat is nodig om de condities 
in de spouw en bet afzuigsysteem 
niet te be'invloeden. In tabel 2 zijn 
de maximaal toelaatbare lucbt
boeveelbeden vermeld. 

Aspect Maximale lucbtdoorlatendheid * 

Deze waarden worden ook voor 
normale gevels gebanteerd. 

gebele gevel : 

- geen te openen ramen 1,8 m3/h.m2 ** 
- te openen ramen 6,5 m3/h.m2 ** 
kieren (tussen raam en kozijn) : 9 m3 lh.m kier 

naden: 0,18 m3fh.m naad 

* bij de toetsingsdruk (NEN 3661) bij onder- en overdruk over de gevel 

** representatief gevelgedeelte 

Tabel 2. Maximale toelaatbare luchtdoorlatendheid buitenschil. 

Zonwering debiet (m3/hm) 

20 40 60 80 

geen 0,53 0,51 0,5 0,48 
I· ................ ········ 

doek 0,23 0,19 0,18 0,17 
..... 

Klimaatgevels bebben een lage zontoetredings
factor (ZTA). Afhankelijk van bet type zonwe
ring en bet debiet zijn ZTA-waarden van ca. 
0,11 tot 0,23 te bebalen (zie tabel 3). Een kli
maatgevel kan dus concurreren met een gevel 
met buitenzonwering. Zonder zonwering is de 
ZT A-waarde ca. 0,5 (bij blank dubbel-glas is dit 
ca. 0,7). Een licbte lamelkleur weert de zon bet 
sterkst, donkere lamellen bebben ecbter een bo
ger zonnecollectorrendement. 

.. ..... ... . .. 

1amel/licbt 0,15 0,12 0,1 0,09 
I !··· ········· I ······ 

lameUdonker 0,2 0,15 0,13 0,11 

Tabel 3. Gemiddelde ZI'A-waarden. 
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De kans op condensatie is bij kli
maatgevels klein mits aan een 
aantal voorwaarden voldaan 
wordt: 

koudebrug-onderbreking 
in bet buitenblad 

lucbtinblaas dicbt bij bet 
buitenblad 

- juiste spouwdiepte (tabel 6) 

- juiste afmetingen 
lucbtopeningen (tabel 6) 

relatieve luchtvocbtigbeid 
~ 35% (bij te ~ -10°C) 

Met klimaatgevels wordt een bo
ge isolatie van bet buitengeluid 
gerealiseerd. In tabel 5 zijn ricbt
waarden voor diverse varianten 
vermeld. 

De dicbte geveldelen moeten 
goed thermiscb gelsoleerd zijn 
(U < 0,6 W/m2K); koudebruggen 

moeten voorkomen worden.Indien 
de vertreklucbt aan de plint wordt 
afgezogen, betgeen de voorkeur 

· verdient, is aan de binnenzijde 
van de borstwering een isolatie-

f 

% klimaatgevel van gevelbreedte debiet klimaatgevel in m3fh 
per m gevelbreedte 

100% 20-60 
... ······· 

80% 25-75 
......... .... 

60% 30-80 

40% 50-80 

30% 65-80 

Uitgangspunten : 

* ventilatievoud 2 - 3 * 35 m3/h per persoon 

*10m2 b.v.o. per persoon * vertrekdiepte 5,4 - 7,2 m 

* v ~ 0,15 m/s op 0,2 m 

Tabel 4. Richtwaarden debiet klimaatgevel 

Raam RAdB(A)* 

normaal dubbelglas 29 

klimaatraam spouwdiepte 75 mm 35 

klimaatraam spouwdiepte 100 mm 37 

klimaatraam spouwdiepte 150 mm 39 

klimaatraam spouwdiepte 200 mm 42 

* RA = geluidsisolatie to.v. het standaardspectrum voor buitengeluid 

volgens het "Besluit Geluidwering Gebouwen" 

laag (Rc > 0,4 m2 K/W) met Tabel 5. Richtwaarden geluidsisolatie buitengeluid 
lucbtdicbte toplaag gewenst. Dit 

. ..... 

...... 

om te voorkomen dat bij opstarten van bet systeem de borstwering te lang koud blijft waardoor de afzuiglucbt 
in bet begin snel afkoelt. De borstweringplaat moet namelijk net als bet binnenste glasblad even warm worden 
als de ruimte. 

Het ventilatievoud kan betzelfde zijn als bij een gewoon systeem. In tabel 4 zijn ricbtwaarden voor bet debiet 
in de klimaatgevel gegeven. 

De maximale spouw
diepte bangt af van 
bet debiet en wordt 
bepaald met bet oog 
op bet vermijden van 
wervels in de spouw 
(zie tabel 6). Verder 
worden voor een goe
de doorstroming van 
de lucbt, eisen gesteld 
aan de afmeting van 
de spleet onderin en 
de openingen bovenin 

Debiet klimaatgevel maximale 
m3/h.m spouwdiepte mm 

20 60 
···················· 

40 110 

60 170 

80 200 

Uitgangspunten : 

* vin"' 0,1 m/s * vgem"' 1,5 m/s 

f 

maximale spleetbreedte lucbtopeningen 
onderdorpel mm bovendorpel mm2/m 

4 1.103 
............... I 

7 2.103 

1l 3.103 
+ ....... 

15 4.103 

* vuit"'5 m/s 

bet raam (tabel 6). Tabel 6. Richtwaarden spouwdiepte en afmeting luchtopeningen 

·.•.·•·ix.····•·••• .. ••••••··~t.en·~~.:~g.~~ 
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Rekenmethoden 

De thermische eigenschappen van een klimaatgevelconstructie kunnen op twee manieren worden berekend, nl. 

- aan de hand van een aantal proefondervindelijk vastgestelde formules in bet laboratoriumonderzoek naar 
ontwerpcriteria voor klimaatramen- Bronswerk Airconditioning Research Centre, oktober 1987; 

- met behulp van bijvoorbeeld een softwareprogramma als BEANS (Building Environment Analysis). 

Dit programma bevat modules als : WINDOW voor berekening van zonnewarmtetoetreding en -wering en 
THERM voor thermische analyses. 

V oor de berekening van de oppervlaktetemperatuur van het'binnenspouwblad geldt de volgende formule : 

aoi- ai = - ( ai- au) ( Ct + C2. (b- 1)) + { Qz . ( C3 + C4 · (b- 1)) } 
600 

met: 

aoi = vlaktemperatuur binnenuit aan de vertrekzijde 

ai = ruimtetemperatuur 

au = buitenluchttemperatuur 

h = raamhoogte [m] 

Qz = zonbelasting (W/m2] 

De temperatuur van de Iucht bij uittrede uit de spouw is belangrijk voor de beoordeling van bet effect van de 
klimaatgevel en de berekening van de eventueel terug te winnen warmte. Deze temperatuur kan worden bere
kend met: 

aafz- ai =- ( ai- au) ( C5 + C6. (h- 1)) + { Qz . ( C7 + Cg. (h- 1)) } 
600 

met: 

aafz =de temperatuur van de afgezogen Iucht. 

De waarden voor de berekeningsconstanten (c) geven de onderstaande tabellen. 

Zonwering 
20 (m3!hm) 

~~= 0,14 

c2 = 0,03 

luchtdebiet in spouw (m3/hm) 

80 (m3/hm) 

Tabel 7 De constanten (C1 tim C4) voor de berekening van de oppervlaktetemperatuur 
van het binnenblad van de gevelspouw 
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De constanten c5, c6, c, en Cs 
lucbtdebiet in spouw (m3/hm) 

20 (m3/hm) 40 (m3/hm) 60 (m3/hm) 80 (m3/hm) 

Zonwering c7 Cg c7 Cg c, Cg c, Cg 

geen 11 4,5 7,5 4 5,5 3,8 4,5 3,3 
······· .... ······ .. 

doek 25 9 15,5 9,5 11,5 8 9 7 
········ . ..... ...... ······· ········I ············ 

lamelllicbt 21,5 7,5 13 8 9,5 7 7,5 6 
...... . ........ ····· .............. I .... ...... I . ----····· I ...... 

lamel/donker 30 13,5 19 12,5 14,5 10 11,5 8,5 
...... ...... 

c5:::9·~~ ~5_:::0,16 55=9·P ~5=0,11 

c6 = 0,11 c6 = 0,10 c6 = 0,09 c6 = 0,08 

Tabel 8. De constanten (C5 tim CB) voor de berekening van de afzuigluchttemperatuur uit de spouw. 

Met bebulp van deze formules kunnen de temperatuurverschillen tussen de afzuigtemperatuur en de buiten
lucbttemperatuur worden berekend, afhankelijk van bijvoorbeeld bet ventilatiedebiet, de raamhoogte, de 
spouwdiepte, bet soort zonwering en de buitenlucbttemperatuur; ditzelfde ook voor bet temperatuurverschil 
tussen bet oppervlak van bet binnenspouwblad en de ruimte. De resultaten van dergelijke berekeningen zijn in 
volgende grafieken weergegeven. (Figuren 11 t/m 14) 
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Figuur 11. De invloeden van de verschillende parameters op de oppervlakte - en luchttemperaturen. 
(Invloed buitenluchttemperatuur op (}aft - 8; en op 80 ;- 8;) 

/ 

,..." ... ... 
.. ..... 

30 



Klimaatgevels en -ramen blad -73-

7 
tiE 

6,5 
I 

~ 6 
Cl) 

1 
5,5 

5 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 
1 

0,5 

0 

lnvloed van raamhoogte op: 

~ 
~ v----

~ _.,.., 
~ .,.., .. -.,..,- --- .... -.,..,- --- .. - -~ 

~---- -- ~-~ -... -~-... ... 
-~~ 

~-~ -
-~ 

-~-

1,2 1,4 1,6 1,8 2 

raamhoogte (m) 

- 4 
Cl) 

I 3,5 
"6 

Cl) 3 

1 
2,5 

2 

1,5 

0,5 

0 

eoi- e i 
Volumestroom (m3/hm) 

-
----

20 

---40 

----.60 

----- 80 

~ -
--~---

- 1--

- geen bezonning 

- raamhoogte 1m 

---
- - ,___---~---

- - -r-- 1--- ---- -- I------

1,2 1,4 1,6 1,8 2 

__ __..,..._ raamhoogte (m) 

Figuur 12. De invloeden van de verschillende parameters op de oppervlakte - en luchttemperaturen. 
(Invloed raamhoogte op (}aft- 8; en op 80 ; - 8;) 
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Figuur 13. De invloeden van de verschillende parameters op de oppervlakte - en luchttemperaturen. 
(Invloed van de spouwdiepte op (}aft- 8; en op 80 ; - 8;) 
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Figuur 14. De invloeden van de verschillende parameters op de oppervlakte- en luchttemperaturen. 
(lnvloed van de zonweringskeuze op 8afz- 8; en op 80 ;- 8;) 

Een voorbeeld van bet verloop van de oppervlaktetemperatuur aao de binoenzijde van de bionenruit en de tem
peratuur van de Iucht afkomstig uit de klimaatgevel over een zomerse en een winterse dag. (figuur 15 en 16) 



Klimaatgevels en -ramen 

-·- -- <> - -·-
Buitentemp. Binnentemp. Raamopp. temp. Afzuigluchttemp. Zonintenisteit 

45 -(.) 
0 -... 
:I 
:I 40 -as ... 
8. 
E 
.! 

35 

~ 
~ ...... 

""'· 
~/ ~ ' / 1\ ", 

,I 1\ " I '1 

30 

,I v \ \ 
1 

0 0 
~ ~ - '""" I o· 0 

]\ ........ j 

' 17 v"' \ ~ '"o 
~ ""' , 

o' ' ~ 
/ ~o-<> I 

0 I'~ ' 1\ <> _'tj.-.. f\,0\ 
r-~ 

~ 

1 v ·-1--+ ·-r-• 

\ 
-. 

' 
I 

1/ 
/I 1\ 

I 
~ , 

\ L 

If \ 
- / 

1\ I 

25 

20 

15 

10 

1/ \ 
I \ 

5 

0 
~ 

~ 8 8 8 ~ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ~ 8 
~ ~ ~ d ~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N N 

--------1..,_• uur 

Figuur 15. Oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de binnenruit en 
de temperatuur van de Iucht afkomstig uit de klimaatgevel (Zomersituatie) 
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Figuur 16. Oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de binnenruit en 
de temperatuur van de Iucht afkomstig uit de klimaatgevel (Wintersituatie) 
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Conclusie 

In tegenstelling tot vroeger wordt bet thans aantrekkelijk om te investeren in voorzieningen tot vermindering 
van bet energieverbruik van apparatuur en gebouwen. Nu de economische rechtvaardiging gegeven is, blijkt 
een heel scala van technische mogelijkheden tot vermindering van bet energiegebruik te bestaan. Technieken 
reeds langer geleden ontwikkeld en toegepast, worden opgepakt en met de modeme middelen van onderzoek 
en ontwikkeling verder gebracht. Niet alleen de installaties in gebouwen ondergaan hiervan impulsen, zoals 
blijkt uit de toepassing van warmtepompen, warmtekrachtsystemen en zonnewarmte-installaties, ook bet ont
werp van gebouwen zelf komt steeds meer in bet teken van doelmatig energiegebruik te staan. Het streven 
naar verbeterde warmte-isolatie, goede zonwering en een betere benutting van daglicht leidt tot bijzondere 
aandacht voor de gebouwomhulling. 

Een belangrijk referentiepunt bij de bestudering van een gebouw als levend organisme is bet gegeven dat een 
gebouw kan worden opgevat als een systeem met een omhulling en een inwendige, waarbinnen zich materie, 
energie en ook informatie bevinden die de omhulling in twee richtingen, naar binnen en naar buiten, passeren. 
De huid vormt met bet gedrag en de inrichting van bet inwendige van bet gebouw dus de sleutel tot de homeo
stase (de evenwichtstoestand) en tot de beheersing van de energiestroom die er nodig is om dit evenwicht on
der veranderlijke invloeden van buiten (bet klimaat) te handhaven. 

Organismen zijn afhankelijk van hun celwand of huid om zich van hun omgeving te kunnen isoleren. Dit is 
noodzakelijk om binnencondities te kunnen veranderen. De gevels van een gebouw vormen de laatste schakel 
in bet klimaatregelsysteem van bet gebouw. Gevels, vloeren en daken vormen de half-doorlatende wanden als 
van een eel. Glas houdt wind en regen buiten, maar laat warmtestraling en zichtbaar licht door. Glas is daar
door een uitstekend materiaal om bet gewenste evenwicht te realiseren. 

De gangbare opvatting dat bet glaspercentage in de gevels van gebouwen moet worden teruggebracht tot bet 
minimum dat nodig is voor oogcontact met de buitenwereld is een misvatting, die gebaseerd is op bet vermin
deren van de doorlating van warmtestraling in een richting nl. van binnen naar buiten. Er wordt in deze opvat
ting echter voorbijgegaan aan de mogelijkheid van warmte-opname in de omgekeerde richting 's winters en se
lectieve warmtewering in de zomer, terwijl de verlaging van de energiedrempel van bet gebouw door middel 
van daglichtbenutting via glas in de gevel of bet dak in het geheel niet onderkend wordt. 

Het zorgvuldig on twerp van de buitengevel (bet celmembraan) van een gebouw is derhalve van het uiterste be
lang voor bet functioneren van bet gebouw; immers bier passeren alle in- en uitgaande stromen van bet ge
bouwsysteem. 

In dat licht mag een herontdekking van - of een sterk oplevende belangstelling voor - de reeds langer geleden 
ontwikkelde idee van de klimaatgevel of met binnenlucht geventileerde raamconstructie worden gesproken. 

Niet alleen de zeer goede isolerende eigenschappen waardoor bet mogelijk wordt in bet belang van daglicht
toetreding weer grotere glasvlakk:en toe te passen, maar ook de effectieve en in wezen eenvoudige zonwerings
constructie maken toepassing van deze gevel interessant. 

Combinatie met warmtepompsystemen voor energieterugwinning bevordert de energiedoelmatigheid. 

Als de gevel- en de gebouwconstructie worden ontkoppeld, nemen de veranderbaarheid, aanpasbaarheid en 
multifunctionaliteit van bet gebouw wezenlijk toe. 
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Ventilatoren 

Ventilatiesystemen bestaan uit een complex van componenten zoals lucbtkanalen, roosters, ventilatoren, filters, 
koel- en verwarmingsbatterijen, bevocbtigers, geluiddempers e.d. 

Een ventilatievoorziening wordt ge'installeerd met bet oogmerk lucbt van bepaalde condities (temperatuur, 
vocbtigbeid en zuiverheid) overal in een gebouw beschikbaar te kunnen stellen. 

De verlangde condities worden in bet algemeen op een centrale plaats in bet gebouw in een lucbtbebandelings
centrale gerealiseerd. Vervolgens wordt de lucbt via een kanalennet naar de verschillende ruimten van bet ge
bouw getransporteerd. Dit lucbttransport is alleen mogelijk als er in de lucbtbebandelingscentrale een bogere 
druk beerst dan bij bet leveringspunt in een willekeurige ruimte. Dit verschil in druk is nodig om de wrijvings
weerstand, die de lucbtstroom in bet kanalennet ondervindt, te overwinnen. 

Voor bet luchttransport en bet leveren van de extra druk is dus een machine, de ventilator, nodig. Ventilatoren 
zijn roterende machines en komen voor in twee uitvoeringen : 

de radiale of centrifugaal ventilator bestaande uit een waaier, waarbij de lucbt aan de buitenzijde uittreedt; 

de axiale ventilator met propellorbladen, waarbij de lucht in de ricbting van de ventilator-as over de volle 
doorsnede van de ventilator uittreedt. 

Een ventilator is in feite een pomp voor bet verplaatsen van lucht. De drukverboging die met een ventilator kan 
worden bereikt is tamelijk beperkt nl. voor middendrukventilatoren tot 3 kPa en voor boge druk ventilatoren tot 
30 kPa Bij drukverbogingen met waarden daarboven spreekt men van compressoren. 

De selectie of dimensionering van ventilatoren wordt bepaald door de volgende criteria : 

bet debiet, d w .z. de boeveelbeid lucbt die verplaatst moet worden; 

de opvoerboogte of de weerstand die overwonnen moet worden om bet lucbtdebiet te kunnen verplaatsen; 

de keuze van bet type; centrifugaal of axiaal; 

keuze van toerental en waaier c.q. propellordiameter; 

de maximaal toelaatbare geluidsproduktie; 

bet rendement. 

Bij bet on twerp van ventilatoren spelen de volgende grootheden een rol : 

V = bet debiet in [m3/s] 

.1\ptot = bet drukverlies [Pa] 

p = de soortelijke massa (dicbtbeid) van lucbt in [kg!m3] 

H = M>totiPg de opvoerboogte in [m], met g: de versnelling van de zwaartekracbt in [m/s2] 

n = bet toerental [s-1] 

P = bet vermogen in [kW] 

u = de omtreksnelbeid in [m/sec] 

11 = de dynamiscbe viscositeit van lucbt in [Pa.s] 

D = de waaierdiameter in [m] 
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Bij de dimensionering en selectie van ventilatoren wordt veel gebruik gemaakt van de z.g. proportionaliteits 
( evenredigbeids-)wet en de affiniteitswet. 
De proportionaliteitswet definieert t.b.v. de ventilatorselectie een aantal verbanden tussen toerental enerzijds 
en debiet, opvoerhoogte en opgenomen vermogen anderzijds. 

VI ni 
= 

v2 n2 
Het ventilatiedebiet (V) is evenredig met bet ventilatortoerental 

Apl ni2 

Ap2 - n 2 
2 

De totaaldruk is evenredig met bet kwadraat van bet toerental 

PI n 3 I = 
n23 p2 

Het opgenomen vermogen is evenredig met de derde rnacbt van bet toerental 

De affiniteitswet Ievert t.b.v. de ventilatorconstructie de relatie tussen de diameter van de afzuigopening resp. 

ventilatorwaaier enerzijds en debiet, opvoerboogte en opgenomen vermogen anderzijds. 

VI D3 I 
= 

v2 D23 
Het debiet is evenredig met de derde rnacbt van de diameter 

Api D2 I 
= 

D22 Ap2 
De totaaldruk is evenredig met bet kwadraat van de diameter 

PI 815 
-= 

p25 p2 
Het opgenomen vermogen is evenredig met de vijfde macbt van bet toerental 

Verder gebruikt men de volgende kengetallen: 

ns = 
n..Jv 

4-.J H3 

bet specifieke toerental [ s-1] volgens Camerer en Pfleiderer, betrokken op een 

eenbeidsventilator met een debiet van 1 m3 I s en een opvoerboogte van 1 m 

Ds = 

Cl> = 

'¥ = 

Tlv = 

A. = 

zodat 

D4-JH 

~v 
v 

1t D2 u 
-4-

A Ptot 

112 p u2 

V. A Ptot 

N 

p 

de specifieke waaierdiameter [m] volgens Baasbuus 

de opbrengstfactor 

de drukfactor 

bet ventilatorrendement 

2 . 2 : de vermogensfactor 
112 pu . 1t/4. 'tl <L-- • 

Cl>.'P 
A.=--

1'1 

!. l· 
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Een ventilator kan worden ge
karakteriseerd door bet ver
band tussen waaierdiameter, 
toerental, totaal drukverschil, 
debiet, rendement en geluids
produktie. 

Om te kunnen bepalen welke 
type ventilator, afmetingen (D) 
en toerental bet beste passen 
bij een bepaald debiet (V) en 
opvoerboogte (H) beeft Cor
dier voor vele ventilatortypen 
de specifieke diameter (D8) in 

relatie tot bet specifieke toe
rental (n8) bij bet boogste ven-
tilatorrendement Iaten bepalen. 
Het resultaat is een bijna per
fecte byperbool. 

Uit deze figuur blijkt dat bet 
toepassingsgebied van centri
fugaalventilatoren ligt tussen 
Ds 10 tot 100 en dat bij bogere 
waarden van n de toepassing 
van axiaalventilatoren preva
leert. Verder is te zien dat met 
kleiner wordende n8 de waaier-

diameters toenemen, terwijl de 
waaierbreedte en de verbou
ding tussen binnen- en buiten
diameter afnemen. 

Sorensen-Garve bebben de re
latie tussen bet drukkengetal 'I' 
en bet toerental n8 onderzocbt. 

Verder geeft figuur 1 bet ver
band tussen ventilatorrende
ment (1'\v) en n8 zoals gemeten 

door Krisam-Pfleiderer. Hieruit 
blijkt dat bij lagere waarden 
van n8 dus bij grotere ventila-

torafmetingen bet rendement 
afneemt t.o.v. dat van snello
pende ventilatoren met kleinere 
waaierdiameters. 
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Figuur 1. Dimensieloze ventilator kengetallen 
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Dit wordt verklaard door bet feit dat gezien de grotere afmetingen van de waaier bet wrijvingsoppervlak en 
daarmee de wrijvingsverliezen toenemen. 

Wij beschikken nu over een aantal verificatiemogelijkheden bij de selectie van ventilatoren, nl. : 

de Cordier-curve voor bet bepalen van bet ventilatortype en de omtreksnelbeid; 

de 'P-curve voor bet bepalen van de waaierdiameter en bet toerental; 

de rendements(llv)-curve voor bet bepalen van de geluidsproduktie in relatie tot n5• 

Ventilatoren met zogenaamde trommelwaaiers, die veel in ventilatorconvectoren worden toegepast vertonen 
niet de hiervoor toegelicbte karakteristieken van bet axiaal- en centrifugaaltype. 

De in installaties voor klimaatregeling meest voorkomende situaties bebben betrekking op waarden van n5 

tussen 50 en 200. 

Bij de selectie van een ventilator gaat men uit van een gegeven debiet V en opvoerboogte H en bepaalt men 
voor die situatie de waaierdiameter D en bet ventilatortoerental n op basis van criteria voor de toelaatbare ge
luidsproduktie, de afmetingen en bet rendement. Gegeven een bepaalde maximaal toelaatbare afmeting c.q. 
waaierdiameter berekent men de specifieke waaierdiameter uit 

Uit figuur lA kan via de Cordier-curve de bijbeborende "s worden bepaald en daarmee bet ventilatortype. 

Verder leest men de 'P-waarde af uit figuur lB. 

v.-
-' 2 g H MetY = -'1 'P 

/v~L 
volgt bet toerental met n = 7t D~)l 

V.Hpg 
Het vermogen volgt uit : P = 

Tlv 

= s -1 

Ligt in plaats van de waaierdiameter bet ventilatortoerental vast, dan volgt bet specifieke toerental uit 

,-------,-------,-------~------~--~--+-+ ~ 
·> i 

Qi Vermogen P g 
In figuur 1 b kan nu 'P worden af- ~ -+--------+--------+----------+----------+----+~,c____+--+ ~ 

gelezen en daarmee vervolgens 

weer de omtreksnelbeid V worden 1 
berekend. 

De waaierdiameter volgt dan uit: 

v 
D = 

1tn 

met n in toeren per seconde. 
0 100% 

----~._~ toerental n 

Figuur 2. Verloop van het debiet, de totale druk en hetbenodigde 
vermogen als functie van het toe rental 
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Luchtkanalensystemen 

V oor bet verplaatsen van een bepaald luchtdebiet tussen aanzuig- en leveringspunt moet een ventilator een be
paaldeverschildruk opbrengen die nodig is om de weerstand in bet distributiesysteem te overwinnen. 

Dit verschildruk bestaat uit een dynamisch en een statisch deel; zodat LlPtot = Pdyn + LlPstat [Pa]. 

In een stromend medium bestaat op elk punt een dynamische druk die overeenkomt met bet kwadraat van de 
ter plaatse optredende snelheid, waarbij Pdyn = l/2pv2. 

Deze druk oefent een luchtstroom bijvoorbeeld uit op een vlak dat plotseling dwars op de stromingsrichting 
zou worden geplaatst. Van dit gegeven maakt men gebruik bij bet bepalen van de snelheid van een luchtstroom 
met behulp van een Pitot-buis. 
De druk die de parallel aan de kanaalwand stromende Iucht op deze wand uitoefent is de statische druk. 
Dit is dus een plaatselijke toestand. 
Door een kanaal stromende Iucht oefent op verschillende punten een verschillende statische druk uit. Dit ver
schil in statische druk tussen twee punten is bet gevolg van de wrijvingsweerstand die de luchtstroom onder
weg ondervindt. 

De wrijvingsweerstand bestaat uit twee componenten; de weerstand t.g.v. wandwrijving in rechte kanaalstuk
ken en de eenmalige weerstand die optreedt in vormstukken zoals bochten, aftakkingen, veranderingen van ka
naaldoorsnede, roosters e.d. 

De eerste component wordt berekend uit bet produkt van wrijvingsfactor A. en kanaalafmetingen (lengte en dia-
meter); zodat de wrijvingsweerstand wordt bepaald uit211 d Pdyn ; :

1 

(;

1
,

1 

De tweede component is afhankelijk van de aard van bet vormstuk en'bet kwadraat van de daar optredende 
luchtsnelbeid. 

Voor elk type vormstuk geldt een dimensieloze weerstandsfactor ~. waarmee de plaatselijke weerstand wordt 
bepaald uit ~·Pdyn· 

Het totaal aan statiscbe drukverschillen in een kanalensysteem kan ofwel aan de zuigzijde of aan de perszijde 
van een ventilator worden toegelaten. Bij bet projecteren van de ventilator in een ventilatiesysteem kan men 
deze dus Iaten zuigen, drukken of midden in bet lucbtkanaal opnemen. Het bepalen van de totaal te verwacbten 
statiscbe drukverschillen dient nauwkeurig te gebeuren, immers wanneer deze boger worden ingescbat dan de 
werkelijkheid, zal de ventilator een te boog lucbtdebiet gaan leveren, waardoor de aandrijvende elektromotor 
overbelast kan worden. 

Het totaal door een ventilator te overwinnen drukverscbil LlPtot is nu opgebouwd uit de volgende termen : 

bet dynamisch drukverscbil : LlPdyn = 112pv2; 

de totale weerstand van bet kanalensysteem als gevolg van wrijvingsverliezen; 

de invloed van eventuele boogteverscbillen in bet gebouw (scboorsteeneffect) Ap = pg Ah met: 

g =de versnelling van de zwaartekracbt in [mfs2] 

Ah =bet hoogteverschil tussen boogste (dak) en laagste (begane grond) punt in bet systeem. 

Het drukverlies als gevolg van wrijving in een rechtkanaal met constante ronde doorsnede berekent men uit 
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De wrijvingsfactor is afhankelijk van de aard van de lucbtstroming (lucbtsnelbeid). Deze kan laminair of turbu
lent van aard zijn of zicb in bet overgangsgebied tussen heiden bevinden. 

De in de lucbtbebandelingstechniek gangbare snelbeden leiden tot turbulente stromingen d.w.z. de bij deze 

n.vu 
snelheden beborende waarden van bet Reynolds-getal Re liggen hoven 3500; metRe=--

v 

en v is de kinematiscbe viscositeit. 

De wrijvingsfactor wordt onder deze omstandigbeden berekend met de formule van Colebrook-White: 

A.= 
( 

1 )2 
1 E 2,51 

2log (3,72 . D + Re=.JA.) 

of~ :eer G-ti-sc_b_e_v_o1_rm_e_rv_~ an __ : -----) 2 

( 

c. 5,47 ) 
2 log 3,72 · -D + Re 0,901 

welke is uitgewerkt in bet diagram van Moody. 

0.020 r-

0
·
006 

6 8 10 3 2 3 4 6 8 10 4 2 3 4 6 8 10 5 2 3 4 6 8 106 2 3 4 6 8 10' 2 

X 102--l---X 103----l---X 10 4--l---X 105___j---X 106__j_X 1~'----
Reynolds-Zahl Re 

Beispiel: Fur Re = 6 · 105 = 600000, d = 50 mm. k RJ 0.05 _mm ist die relative Rauhigkeit d/k = 1000. also wird). = 0.02. 

Figuur 3. Het diagram van Moody 
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De factor E staat voor de wandruwbeid van bet materiaal van bet luchtkanaal. 

Hiervoor wordt bij de in de praktijk gangbare materialen als aluminium, verzinkt en roestvaststaal de waarde 
0,15 rom aangehouden. 

Voor handberekeningen wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van nomogrammen, die uit bet diagram van 
Moody zijn afgeleid. 

Zo geeft figuur 3 ontleend aan ISSO-publikatie 17 (Lucbtkanalen), bet drukverlies (bier wrijvingsweerstand 
genoemd) in Palm voor recbte plaatstalen luchtkanalen met een constante cirkelvormige doorsnede weer, bere
kend voor atmosferiscbe Iucht van 20°C en een wandruwbeid van 0,15 rom. 

288 
180 252 360 

54 72 108 144 216 324 
200 

20 

10 
9 
8 
7 
6 

5 

) 

3240 
1800 2880 

1440 2520 
720 1080 2160 3600 

32400 
18000 28800 

14400 25200 108000 
7200 10800 21600 36000 72000 
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~ 4 L/ 
" Q_ 3 II 
c 
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1 
0,9 
0,8 
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0,5 
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0,2 

II 
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II 

1/ J'. ... 

0,1·---,,· 

0,09 
0,08 
0,07 
0,06 
0,05 

0,04 

O,O;,.III'IIIII"'IIIIIIII'-IIII/111~111 0,02 

0,0 
54 72 108 144 216 324 720 1080 2160 3600 7200 10800 21600 36000 72000 

180 252 360 1440 2520 14400 25200 108000 
288 1800 2880 18000 28800 

3240 32400 
L urhtdeblet .r ...,l/h 

Figuur 4. Nomogram voor het berekenen van het drukverlies in ronde luchtkanalen 
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Wordt voor een eerste benadering A. als constant bescbouwd binnen een bepaald gebied, dan is, omdat bij een 
constant debiet de gemiddelde snelbeid omgekeerd evenredig is met bet kwadraat van de diameter D, bet druk
verlies omgekeerd evenredig met de 5e rnacbt van D : 

~P :: n-s [11 

Voorbeeld: Bij een debiet van 1 m3fs en kanaaldiameter 200 mm Ievert figuur 3: 

~p = 50 Palm en vergroten van de diameter tot 400 mm : ~p = 1,5 Palm. 

Aldus wordt : 

2oo.S ;:) 
~p = 50 ( -;wQ) = 1,56 Palm 

De berekening van bet drukverlies bij kanalen met een recbthoekige doorsnede verloopt analoog aan die voor 
ronde kanalen ecbter met dien verstande dat bier de bydrauliscbe diameter Dh wordt ingezet. 

De bydrauliscbe diameter wordt gedefmieerd als : 

4A 
Dh=--

0 
[2] 

A = inwendig doorsnede-oppervlak van bet kanaal [in m2] 

0 = omtrek van bet kanaal [in m] 

Bij een cirkelvormige doorsnede met diameter D Ievert dit met 

1t 
A =- D2 en 0=1t.D 

4 

uiteraard weer D op. 

Bij een recbthoekige inwendige doorsnede, b.v. breedte a en boogte b is 

A= a.b en 0 = 2(a+b) 

en wordt voor de bydrauliscbe diameter gevonden : 

a.b 
Dh= 2.-

a+b 

Zijn a en b gelijk (vierkant), dan is Dh =a. 

Het drukverlies van een bepaalde lengte L van een niet-cirkelvormig lucbtkanaal wordt zodoende op identieke 
wijze berekend, rekening boudend met de werkelijk optredende gemiddelde snelbeden : 

l 2 
~p = A. - . 1/2p.v 

Dh 
[3] 

Wordt uitgegaan van bet werkelijk optredende debiet in plaats van de werkelijk optredende snelbeid bij niet
cirkelvormige lucbtkanalen, dan wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde equivalente (of gelijkwaardi
ge) diameter Deq. 

·····rue•··•~t~l·•·•aou.wt<und$•··•;·1·Ms 
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Carrier beeft daarvoor een bruikbare formule afgeleid, gebruik makend van de volgende benadering van A. 
rondom een referentiewaarde A. 0 : 

Re 0,2 
A. = A.o (-0) 

Re 
[4] 

Hierin is Re0 een referentie Reynolds getal beborende bij A.o en Re bet werkelijk optredende Reynolds-getal 
met de bydrauliscbe diameter als waarde voor d 

Uitwerken in combinatie met [3] levert 

8 _ J (a. b) 5 

Deq = 1,3 'J (a+ b)2 

(a. b)0,625 

= 1,3. ( b)025 a+ , 
[5] 

Met de equivalente diameter wordt dus een diameter bedoeld, die bij een gelijk debiet betzelfde drukverlies per 
lengte-eenheid oplevert als bet recbthoekige kanaal. Formule [5] is bruikbaar tot a : b ""6. In de tabel op pagina 
9 zijn voor een groot aantal combinaties van a en b zowe1 de bydrauliscbe als de equivalente diameter weerge
geven. 

V oor bet geval van een kanaal met ovale doorsnede met boogte b en breedte a en a > b is 

1,55 A0,625 
Deq = --p""'0,-,:,25;;--- met 

1t. b2 
A= -

4
-+b(a-b) en 0=1th+2(a-b) 

waarbij 0 de omtrek is. Ook biervan zijn tabellen beschikbaar. 

In 1ucbtkanalen komen niet alleen recbte stukken voor, maar tevens zogenaamde vormstukken of bu1pstukken 
zoals bocbten, verdee1stukken, verwijdingen, vemauwingen enz. 

Doordat ricbtingsveranderingen of versnellingen en vertragingen ten gevo1ge van doorsnedeveranderingen 
werve1s veroorzaken, wordt een dee1 van de snelheidsenergie vernietigd, wat resulteert in een extra drukverlies. 

Zoals wij bebben gezien noemt men dit een p1aatselijke of eenmalige weerstand. Ret optredende drukverlies 
re1ateert men ook aan de ongestoorde dynamiscbe druk ter p1aatse en bij een vemauwing of verwijding aan de 
dynamiscbe druk stroomopwaarts of -afwaarts. De vo1gende formu1e is dan van toepassing : 

~p=l;.112p. v 2 [6] 

Hierin is I; de weerstandsfactor, afhankelijk van: 

de vormgeving van bet vormstuk; 

bet Reyno1s-getal; 

de re1atieve wandruwbeid. 

Voor een groot aantal vormstukken zijn de weerstandsfactoren bepaald (zie figuur 4 en ISSO-publikatie 17). 

Ret totale drukverlies over een 1eiding of lucbtkanaal kan men dan schrijven als 

1 
~p = ( A. Db+ r, Si ) . 1/2 p. v 2 [7] 
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~EERSTANDEN BIJ LUCHTSTROMING 
BRON• R.T.B. VAN HEUGTEN 

ROOSTERS VRIJ OPPERVLAK IN % 10 20 30 40 
9 T.O.V. DE SNELHE!D I PLAATSTAAL 200 40 IS 7 

IN BRUTO OPPERVLAK I DRAAD 82 17 6,5 3,5 

Bogen 

L6i! 
Bogen 

~! 
0 RID 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 

0 RID I 0,5 I 0.7511.0 11.5 12.0 3,0 3 SegM.!I 1,4 1,0 0,85 0,65 0,55 
9 11.2 1 o.5 1 o,251 o,l5 1 0.1 1 o,t 5 SegM.!I 1.0 0,5 0,3 0,2 0,2 

Knie 

6) 
Knie 

[j3J} 
a 10 30' 45' 60' 90' 

09 0,05 0.15 0,3 0,5 11.2 RIIJ I 0 I 0.2 I o.4 1 o.6 1 o.8 11.0 
09 I o,o5 I 0.2 I o,4 I o,65lt,4 0!1 11.4 11.0 I o,8 1 D.9 p.1 p.2 
T-stuk 

T-•tok ~} v- '*' g-v -
f RIIJ I o,5 I o.1s 1,o I 1.s 12.0 

9=2 0 !I 11.1 I o,4 I o,3 I o,2 I o.1s 
09 1.0 o.s 0,25 0,15 0.1 

"'""",." ~ '"""'""'"~ - ot-VI ot-v1 
-v2 

02 
V2/ 

a 02101 I o.1 I o.2s1 o,s 
91 02101 IS' 30' 45' 60' 90' 91 0,1 0,2 0,4 

0,1 0 0,1 0,1 0,15 0.2 !12 I o,3 I 0.2 I o,t 
0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,4 
0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 1.1 

~-v• 2 

a 
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0,2 0 0,05 0,2 0,2 0,4 !11 0,05 0,1 0,15 
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9=1,0 9=0,5 9=1,0 !12=0,1 ' 0.4 0,3 0,15 0,05 

a 115' 30' 45' 60' 90' 
00!1 I 0.2 0.15 0,15 0.25 0,5 

"G[J ~~ VI- F" F2 - V2 !I 3 5 7,5 10 15 22.5 
F"IIF2 

0,6 0.05 0,04 0.06 0.07 0.11 0,15 
rJIF2 I 0 0,2 0,4 0,6 0,8 11.0 0,5 0.06 0,05 0.09 0,10 0.16 0.~ 

91 p.o 0,65 0,35 0,15 0,0510 0,4 0,07 0,07 0,10 0,13 0,23 0,35 
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Figuur 5. Weerstandsfactoren volgens Recknagel-Sprenger-Honmann 
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Soms wordt ~ omgerekend in een equivalente lengte leq bij een gemiddelde (en constant gedachte) waarde van 
A.. Dit Ievert 

D 
leq = ~ "T [8] 

Formule (7) gaat daarmee over in 

Ap = A.. 
+'I: leq 2 

0 
. 112 p.v [9] 

V oor een drukverliesberekening is bet van belang de juiste waarden voor de natuurkundige eigenschappen van 
Iucht te gebruiken. 

De soortelijke massa p bepaalt men uit : 

p = ~. (9 + 273,15) (0,622 + x) ~, 

met: 

e = 

P, = 

X = 

luchttemperatuur in [°C] 

de luchtdruk in [kPa] 

de vochtinhoud van de droge Iucht in [kg/kg] 

De dynamische viscositeit 11 berekent men uit : 

[10] 

11 = 17,1. 1o-6. ( 
e + 273,15 ) 3

'
2 ( 273,15 + cs ) 

273,15 e + 273,15 + cs 

met C
8 

= 111 (de constante van Sutherland) 

verder is de kinematische viscositeit v = 11 I p [m2/s] 

bij 20°C is v = 15.10-6 m2/s. 

Er bestaan verschillende methoden van kanaalberekening : 

1. Constante of afnemende snelheid 

[Pa.s] [11] 

Kanaalontwerp, waarbij een bepaald snelheidsverloop (constante of afnemende snelheid) als uitgangspunt 
wordt genomen. 

Deze methode gaat uit van I A= f (V;v) [12] 

W aarbij bij een bepaalde snelheid een bepaalde doorsnede wordt gevonden. 
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Hieruit zijn de drukverliezen af te leiden en hierdoor de druk welke de ventilator moet leveren. 
Deze methode is tamelijk willekeurig en weinig exact en wordt slechts toegepast om in een voorlopige op
zet en met steun van ervaringsgegevens een globaie indruk van de kanaalafmetingen te krijgen. 

2. Gelijkblijyend wrijyingsyerlies 

Het principe van deze methode berust op het gelijk houden van de drukverliezen per meter kanaallengte in 
aile kanaaldelen van het systeem. 

3. Terugwinning van statische druk 

Hierbij wordt ieder kanaaldeel zo ontworpen dat de toename in statische druk, veroorzaakt door een snel
heidsafname (drukterugwinning), bet wrijvingsverlies van bet volgende kanaaldeel cornpenseert. Hierdoor 
kan worden bereikt dat de statische druk voor aile uitblaasvoorzieningen gelijk is en het inregelen hiervan 
aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. 

4. T-methode 

In de Verenigde Staten is een kanaalberekeningsmethode ontworpen die afhankelijk van diverse factoren 
het optimale kanaalsysteem ontwerpt. De factoren die in de beschouwing worden meegenomen zijn zowel 
van technische ais van economische aard. Er worden onder andere in ogenschouw genomen : energiekos
ten, materiaalkosten maar ook de loonstijging, belasting en arbeidskosten. Deze methode wordt T-methode 
Duct Design genoemd en is ontworpen door Bob Tsai en Herman Behls in opdracht van de American So
ciety of Heating, Refrigerating and Airconditioning Engineers (ASHRAE). 

Het inblazen van Iucht 

Het inbrengen van Iucht in een ruimte is een zeer kritisch aspect van de werking van een ventilatiesysteem. De 
Iucht moet zo worden ingebracht en verdeeld dat nergens tocht ontstaat, dat menging van ingeblazen en ruimte
lucht snel gebeurt en gelijkmatige temperatuurverdeling gehandhaafd blijft en geen hinderlijk geluid (geruis) 
ontstaat. 

Lucht kan op verschillende manieren en op verschillende plaatsen een ruimte worden ingebracht : 

- in plafonds via roosters, anemostaten of gelijkmatig geperforeerde oppervlakken; 

- in wanden via roosters of met lage snelheid (< 0,1 rnls) gelijkmatig verdeeld over een groot geperforeerd 
opperv lak ( verdringingsventilatie); 

- in de vloer via geperforeerde oppervlakken, (drail) roosters of via geperforeerde ondersteuningen van het 
vaste meubilair. 

Deze laatste methode is vrij gangbaar in schouwburgen, concertzaien en auditoria. 

AI deze situaties zijn in feite terug te voeren op slechts twee methoden van inblazen, nl. : 

a) via een met vele kleine openingen gelijkmatig geperforeerd vlak; 

b) via een straalmond of gat in een vlak. 
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Inhlazen via een geperforeerd vlak. is de eenvoudigste methode. Vandaar dat in moeilijke situaties zoals ver
trekken met een hoge warmtebelasting of een boog ventilatievoud zoals operatiekamers deze oplossing min of 
meer standaard aangetroffen wordt (CG-verdeler). Ook in computerruimten is bet inhlazen via geperforeerde 
vloertegels algemeen ganghaar, terwijl verdringingsventilatie in grote openhare ruimten de laatste jaren sterk in 
opkomst is. 

Bij inhlazen via een geperforeerd vlak. (plafond, wand) beweegt de volledige hoeveelheid ingehlazen Iucht met 
een gelijkmatige snelheid over de gehele doorsnede van bet vlak. de ruimte in. 

De bewegingssnelheid van de Iucht is meestal zeer gering, ca. 0,02 - 0,06 m/sec. Dit kan, hoe paradoxaal ook, 
in een matig bezette ruimte tot sterke tochtervaringen leiden, omdat door bet geringe aantal personen een te ge
ringe opwaartse warme luchtstroming wordt gegenereerd, die anders voor voldoende beweging en menging 
zou hebben gezorgd. 

Ervaring van tocht ontstaat wanneer ons lichaam zeer langzaam afkoelt, hetzij door warmtestraling naar een 
kouder oppervlak. of door een luchtstroom van lage snelheid. 

Ons warmteregulerend mechanisme reageert namelijk pas hoven een bepaalde drempelwaarde op verstorende 
verschijnselen zoals die, welke zich huitenshuis voordoen. Een prikkel moet minimaal een daling van 4.1Q-3K 
per seconde van de huidtemperatuur veroorzak.en willen wij reageren. Bij warmtebelasting ligt de drempel la
ger namelijk hij uo-3K per seconde. 

Bij een luchtsnelheid van 0,02 m/sec is de warmte-overdracht te gering om een afkoelingssnelheid te bewerk
stelligen, waarop ons lichaam reageert. Onder dergelijke omstandigheden zal bet lichaam ongemerkt zeer lang
zaam afkoelen tot bet moment dat men bemerkt dat lichaamsdelen onaangenaam koud zijn geworden. Bij bet 
gehruik van geperforeerde inhlaasoppervlakken moet men dus een al te gelijkmatige luchtbeweging zien te ver
mijden. Dit kan door bet inhlaasoppervlak. regelmatig af te wisselen met een gesloten vlak.. 

lnhlazen via een straalmond leidt vaak. tot bet omgekeerde, namelijk tocht als gevolg van afkoeling door te ho
ge luchtsnelheid. Normaliter gaat men uit van toegelaten luchtsnelheden tussen 0,15 en 0,20 m/s hij ruimtetem
peraturen van 20 tot 22°C (DIN 1946 T2, ISO 7730). 

In dat verband wordt bet werkingsgehied van een luchtstraal gedefmieerd als de afstand tussen de uithlaas
mond en bet punt waar de snelheid is afgenomen tot 0,15 c.q. 0,20 m/sec. 

In deze zone mogen geen ohstak.els voorkomen die de richting van de luchtstraal kunnen belnvloeden. De worp 
van een luchtstraal wordt daarom veiligheidshalve beperkt tot ongeveer driekwart van de afstand tussen uit
blaasopening en eerstvolgende hindernis. 

Rydberg heeft een eenvoudig criterium geformuleerd voor bet tochtvrij inhlazen van warme of koude Iucht, na
melijk: v

8 
= 0,125 .:19. 

Metv
8 

: de gemiddelde snelheid in de straalmond 

.:19 : bet temperatuurverschil van inhlaaslucht en ruimte 

Overigens is ook de zwaartekracht van invloed hij bet inhlazen van warme of koude Iucht, omdat de dichtheid 
van Iucht met de temperatuur varieert. De zwaartekracht werkt gelijkgericht als koude Iucht vanaf hoven en 
warme Iucht vanaf beneden wordt ingehracht. 

In bet omgekeerde geval werkt de zwaartekracht tegengesteld aan de bewegingsrichting van de luchtstraal. 

Met bet getal van Archimedes Ay legt men de verhouding tussen beide kracbten vast 

zwaartekracht 
Ar = 

beweging (traagheids) kracht 

voor een ronde luchtstraal wordt dit : 
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g.AS.D 
Ar = --......,.-eo. v2 

voor een vlakke luchtstraal : 

en voor verdringingsventilatie : 

met: 

g = de versnelling van de zwaartekracht [mJs2] 

AS = bet verschil in temperatuur tussen ventilatielucht en ruimte [0 C] 

80 = de ruimtetemperatuur [0C] 

D = de straaldiameter [m] 

d = de straaldikte [m] 

h = de hoogte van de ruimte [m] 
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E = de verhouding van vrij tot totaal uitblaasoppervlak in geval van obstakels in de buurt van de uitblaas 
wand. 

Bij een ruimtetemperatuur 80 = 20°C (293 K) schrijven wij de formules als : 

AS 
0,0335 D -

2 v 
(ronde luchtstraal) 

Ae 
0,0335 D -

2
-

v 
(vlakke luchtstraal) 

Bij bet inblazen van warme Iucht van boven 
naar beneden moet ~ < 46 om een stabiele 

luchtbeweging te kunnen garanderen. 

Bij bet uittreden uit een straalmond zal een 
luchtstraal zich onafhankelijk van de uittre
desnelheid alzijdig uitbreiden onder een 
hoek van 24 o. 

De uittredesnelheid blijft in de kegelvormi
ge kern onveranderd. De lengte van de kern 
(x

0
) is afhankelijk van de turbulentiegraad 

van de luchtstraal. De atbouw van de lucht
snelheid buiten de kern is evenredig met de 
afstand tot de uitblaasopening. 

Figuur 6. Uittreden van een luchtstraal uit straalmond 
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1 D 

X m x 

met: 

vo = de uitb1aassnelheid [rnls] 

vx = de snelheid ter plaatse x [rnls] 

D 

Uitblaaso.pening 

Straalmond 

. ~~h~~lcig~ \litl~t 

~pl~~ 

Geperforeerde plaat 
·················· ············ .... 

0=0,01-0,1 
.. ...... . 

0=0,1 -0,2 
... . .......... . ..... . 

······· ...... . 

........... ······ 

blad- 94-

m 

0,14~0.1? 

0,17- 9~~9 

0,2 -0,25 

... 0.28-9.~9 

m =-
xo 

: de mengfactor 
Rooster ... sp~icii11gsh~1c: oo 

Q,22~0·~~ .. 

0,18::0.~5 .. 

met: 40° Q,28 

D = de diameter van de luchtstraal [m] 60° 0,4 

xo = de lengte van de kern [m] 90° 0,5 

Tabell. De mengfactor m 

De waarde van de mengfactor m hangt af van de turbulentiegraad van de luchtstraal op bet uittredepunt en be
draagt ca 0,15 bij geringe en 0,20 tot 0,5 bij hoge turbulentie. Hoe geringer de turbulentie en dus hoe lager de 
waarde van m des te boger de waarde van x0 : de lengte van de kern. 

Bij inblaasvoorzieningen die uit meerdere openingen zijn samengesteld zoals geperforeerde platen bouwt door 
bet ontbreken van een mengzone rood de individuele luchtstralen de uitblaassnelheid minder snel af. 

Kernlengte 

Snelheid vx 
(niet isotherme 

stroming) 

Verplaatste 
lucht
hoeveelheid 

Temperatuur 
verandering 

Ronde straal Vlakke straal 

X0 =D/m 

vx X0 _/Ay( 2x) vx _JX0 _/Ay ( _/x ) -=-±-'1- l+ln- -='1/-±-\j- 2,83.-v- -1 
v

0 
x m x

0 
x

0 
x m x

0 

Vx X X 
-=2-=2m-
V x

0 
D 

Aex 3D 
-----
Ae 4mx 

Aex=~ 
Ae 4mx 

Tabel2. : Basisformules voor luchtstralen (volgens Regenscheid) 

Vlakke Rechthoekige 
wandstraal straal 

Aex ~ Aex 3d -.J b 
Ae = 2mx Ae = 4mx d 

De worp (1) van een luchtstraal is bij een gegeven luchthoeveelheid aileen afhankelijk van bet oppervlak van 

v
0 

D 
de uitblaasopening c.q. de uitblaassnelheid volgens: I = -

Vx m 
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De worp van een ronde straal is ca. 13% 
meer dan van een rechthoekige. Ten ge
volge van inductie treedt langs de lucht
straal menging met ruimtelucht op, 
waardoor het bewegend luchtvolume 
toeneemt. 

In de tabel 2 is dit aangegeven met de 
verhouding. tussen het luchtvolume ter 
plaatse x (V x) en het ingeblazen lucht-

volume (V). 

Rechthoekige luchtstralen hebben een 

25 

Cl 

~ 20 
::I 
0 
€ 

~ 
i 15 
E 

10 

ca. 13% boger inductievoud dan ronde. 5 

Bij het ontwerp van een geperforeerd in
blaasplafond dient men met een aantal 
factoren rekening te houden. 

0 

De dikte van de inblaastegel heeft in
vloed op de richting van de uittredende 
luchtstralen. Figuur 7. 
Bij een dikke tegel (> 5 mm) zullen de 
luchtstralen verticaal uittreden. Bij een 

0 
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rechthoekige straal [!I 

10 20 30 40 50 
afstand x 

Het verschil in mengverhouding tussen rechthoekige 
en ronde luchtstraal 

dunne, metalen tegel ( < J mm) zullen de luchtstralen nog niet volledig zijn omgebogen en dus onder een hoek 
uittreden. 

Voor een gelijkmatige luchtverdeling over het plafond is de drukverdeling in het plafondplenum bepalend. 
Deze verdeling hangt van de verhouding tussen de plenumdoorsnede en het geperforeerde plafondoppervlak af. 

Voor het dimensioneren van inblaasplafonds hanteert men een aantal formules. Hierbij worden een aantal ken
getallen gebruikt. 

n.~.D2 

4 
=----

A 

n.~.D2 

4 
k =---

b.h 

de perforatiegraad 

de verhouding tussen uitblaasoppervlak en plenumdoorsnede 

i . 1 
waarmee: k = -

h 

met: 

n = het aantal perforaties 

D = de diameter van de perforatie 

A = het oppervlak van een plafondtegel (lxb) 

h = de hoogte van het inblaasplenum 

de lengte van de plafondtegel 

s = de dikte van de plafondtegels 
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In verband met een goede luchtverdeling dient de waarde k = 0,50 te worden aangehouden. Dan geldt voor de 
i . I 

situatie met een d.ikke inblaastegel (s/d > 1) voor de hoogte van bet inblaasplenum h =-- = 2. i .I 
k 

Ter vermijding van instabiliteiten ten gevolge van wisselende uittredeboeken bij dunne plafondplaten (s/d < 1) 
wordt bier een k van 0,125 tot 0,25 aangehouden. In dit geval is een plenumhoogte h = 4 tot 8 i .I vereist. 

Verder moet de uittredesnelheid van de Iucht in de perforaties zodanig zijn dat bet bijbehorende Reynoldsgetal 
groter is dan 1500 (dus Re > 1500) om een voldoende goede menging met de Iucht in de ruimte te bewerkstel
ligen. 

v .D . 2 
MetRe = -- , waarin v de kinematiscbe viscositeit in [m /s] kan dan de volgende tabel voor de uitblaas-

v 

snelbeid worden opgesteld. 

Luchttemperatuur 10° 20° 30° 40° 50°C 

1500 v 0,0222 0,0235 0,0249 0,0263 0,0277 m2/s 

diameter van de perforatie: 4mm 5,5 5,9 6,2 

4,5mm 5 5,2 5,5 

5mm 4,5 4,7 5 

Tabel: Uitblaassnelheden van gepeiforeerde plafonds bij volledig turbulente stroming 

De perforatiegraad (i) van bet plafond dient tussen waarden van 0,03 en 0,3 te blijven. 

De wijze van perforeren (patroon en vorm) zijn niet van wezenlijk belang. 

6,6 6,9 m/s 

6 6,2 m/s 

5,3 5,5 mls 

Tenslotte dient men rekening te houden met de optredende lucbtsnelheden in de leefzone en dus met de worp 
· c.q. de uittredesnelheid van de luchtstralen uit bet plafond. Deze is groter voor bet plafond met dikke tegels dan 

met dunne tegels. 

V oor bet atbouwen van de uitblaassnelheid tot toelaatbare snelheidswaarde is een afstand (Y) beschikbaar ge
lijk aan de vertrekhoogte (h) minus de hoogte van de leefzone. Voor deze laatste houdt men gewoonlijk 1,80 m 
aan, zodat 

y = b-1,80. 

Voor bet bepalen van de worp Y be
schikken wij over een diagram dat ex
perimenteel is opgesteld. In dit dia
gram leest men voor een bepaalde 
waarde van Yt..JA de bijbehorende 
waarde van: 

Vy 1 --v:- · 'J 0,8 . i af. 

Hierin zijn v Y de toegelaten snelbeid 
in de leefzone en v 

0 
de uittredesnel

heid van de Iucht in de plafondtegel. 
Het diagram bevat onderscheiden cur
ven voor dikke en dunne plafondte
gels. 

... ~ 2,00 

s/01> 1 

> > "'I 0 

1 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

0,10 

0,08 

0,06 

s/0< 1 

0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 

...... 

" 

2 

\ 

\ 
)\ 1\ 

5 10 20 50 100 

y 

~ 

Figuur 8. Luchtsnelheid vy op afstand y van de gepeiforeerde 
uitblaasplaat 
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Installatiesystemen 

Voor bet conditioneren (verwarmen, koelen) van gebouwen worden installatiesystemen gebruikt. 

Deze systemen dienen o.a. voor bet toevoeren van warmte in de winter en/of bet afvoeren van warmte-over
schotten, bet een en ander afbankelijk van buitencondities en interne warmtebelasting. 

Als dragers voor bet transport van warmte komen water- en luchtstromen in aanmerking. 

Beide media hebben echter geheel verschillende (fysische) eigenschappen zoals tabel1laat zien. 

Fysische eigenschappen Water Lucht 

p : soortelijke massa [kglm3] 1.000 1,29 

c : soortelijke warmte [kJ/kg.K] 4,18 1,00 
......... ,. 

pc : warmtecapaciteit [kJfm3 .K] 4.180 1,29 

A9 : temperatuurverschil bij installatiesystemen [0 C] 

verwarmen: 20 <20 
....... ....... 

koelen: 10 < 10 
f .................... 

pcA9 : soortelijke warmtecapaciteit [kJ/m3] 
............. .... 

verwarmen: 80.103 26 
•· 

koelen: 42.103 13 

Tabel 1 : Eigenschappen van water en Iucht als warmtedragers 

Alhoewel men met een kubieke meter water aanzienlijk (2000 maal) meer energie kan transporteren dan met 
een overeenkomstige hoeveelheid lucht, moeten bij bet transport van energie nog de gebruikelijke transport
snelheden in de vergelijking worden betrokken. 

V oor watersystemen liggen deze in verband met de optredende drukverliezen en de daarbij behorende energie
verliezen bij bet transport en tevens in verband met limieten te stellen aan de geluidsproduktie bij waarden van 
0,5 tot 2,5 m/sec. en bij luchtsystemen bij 4 tot 15m/sec. 

Hierdoor neemt bet voordeel van 
water hoven lucht enigszins af 
maar is nog steeds indrukwek
kend (zie figuur 1). 

Ook bet vermogen dat nodig is 
voor bet transport blijkt bij water 
aanzienlijk geringer te zijn dan 
bij lucht. 

Zo is bij ronde leidingen bet 
drukverlies per strekkende meter 
ongeveer evenredig met de soor
telijke massa p en met bet kwa
draat van de gemiddelde snelheid 
v en omgekeerd evenredig met de 
diameter D. 

,---------------------------------------------------~ 

JZf 250mm- -Lucht 

>Zf 20 mm Water 

voor het transport van 3 kW warmte 

Figuur 1. Energietransport met Iucht en water 
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Llp .. 
D 

[1] 

Het vermogen N dat nodig is om bet medium te transporteren is verder evenredig met bet druk:verschil en met 
bet debiet V: 

N :: V . .:lp [2] 

Met index w voor water en index I voor Iucht geldt dan, wanneer beide media over een gelijke afstand I getran
sporteerd moeten worden: 

Bovendien geldt: 

1t 2 
VI = - DJ .VJ 

4 

1t 2 
Vw =- Dw .Vw 

4 

Waaruit: 

Hiermee gaat [3] over in: 

~ = (~)0,5 . ( ....!?.!__) ( ~)2,5 
pw Vw ~Pw ~ vw 

Met de gevonden numerieke waarden 

3000 en 12 

Ievert dit: 

2 = (3000)0
•5 (~) . 122

•5 ""30 
Pw 1000 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

I 
aangezien Llp = 112 pv2

- A. 
D 

Per eenheid af te voeren warmte is bij toepassing van Iucht als energiedrager dus ca. 30 maal zoveel vermogen 
nodig als bij toepassing van water. Uit bet bovenstaande blijkt dat zowel uit bet oogpunt van ruimtebehoefte 
als uit bet oogpunt van energiegebruik water daarom de voorkeur geniet. 
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Voor bet transport van warmte en koude is water dus bet aangewezen medium. 

Lucht dient primair ter verversing en wordt aileen bij bet verwarmen van grote ruimten waar geen strenge eisen 
worden gesteld aan de inblaastemperatuur en luchtverdeling zoals in fabrieksruimten en werkplaatsen gebruikt. 
In deze situatie gebruikt men vaak directgestookte luchtverhitters van eenvoudige constructie en past men rela
tief hoge inblaastemperaturen (> 40°C} toe. 

Installatiesystemen in gebouwen kennen een vaste opbouw. In de gebruiksruimten bevinden zich de installatie
componenten voor verwarming (radiatoren e.d.), koeling, luchtverversing, verlichting die vanuit een centraal 
punt worden bediend. Op deze plaats bevinden zich de verwarmingsketel, de koelmachine, de luchtbehande
lingscentrale, de transformatoren e.d. die via een distributiesysteem bestaande uit waterleidingen, luchtkanalen 
en kabelnetten de lokale componenten van de vereiste media in de gewenste hoeveelhederi en condities voor
zien. 

Warmte-opwekkin& 

Voor warmte-opwekking worden in Nederland bijna uitsluitend aardgasgestookte ketels toegepast. Afhankelijk 
van de capaciteit onderscheidt men : 

ketels met atmosferische branders ( < 1000 kW) 

ketels met pulsbranders (< 100 kW) 

ketels met ventilatorbranders (> 600 kW) 

W armte wordt geleverd in de vorm van : 

warm water tot 11 ooc 
heetwater tot 180°C 

stoom tot 18 bar overdruk 

thermische olie tot 350°C 

(voor droogprocessen in de industrie) 

De aard en omvang van de warmtevraag bepaald de keuze van bet keteltype. 

Verder is bet rendement van de warmte-omzetting belangrijk. Dit wordt gedefmieerd als : 

~ 
, = --

HoxV 

met: 

~ = de warmteproduktie [kW] 

H0 = de verbrandingswaarde van bet gas [kJfm3] 

V = de gashoeveelheid [m3/s] 

... :· ... ,.·.·.·.· .,.· .... 

. ···6~~ren~ni~~e$y~~~~L.Snl~Hvn 
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Bij de verbrandingswaarde maakt men onderscheid tussen de bovenste verbrandingswaarde Hb en de onderste 

verbrandingswaarde lfo. 

De bovenste verbrandingswaarde bestaat uit H
0 

plus de latente warmte van de waterdamp die zich vormt bij de 

verbranding. Dit laatste is belangrijk bij de zogenaamde hoogrendementketels waar deze warmte nog wordt be
nut door de rookgassen af te Iaten koelen onder de dauwpuntstemperatuur van de rookgassen, waardoor de 
condensatiewarmte nog door bet verwarmingswater wordt opgenomen. 

Van diverse ketelconstructies geven de figuren 2 t/m 7 een indruk. 
In bet algemeen worden ketels op de dakverdieping opgesteld waardoor de schoorsteenconstructie niet bere
kend behoeft te worden. 

Bij plaatsing op begane grond is de berekening van de voor bet afvoeren van de rookgassen vereiste diameter 
van de schoorsteen noodzakelijk rekening houdend met natuurlijke trek en weerstand. 

Het wrijvingsdrukverlies in een schoorsteen berekent men met de formule : 

I 
Ap = 1,5 ( A - + .E ~) 1/2 Pgv2 [P a] 

D 

met: 

A = de wrijvingsfactor (0,02- 0,08) 

= de lengte van bet rookgaskanaal [m] 

D = de diameter of hydraulische diameter ( 4 A/0) van bet rookgaskanaal [ m] 

~ = de eenmalige weerstandsfactor 

Pg = de dichtheid van de rookgassen [kg/m3] = 1,293. Oe/ Og 

v = de rookgassnelheid [m/s] 

De trek van de schoorsteen wordt berekend uit : 

Ap = (PI - Pg) g · h [pa]. 

( 
273 273 ) 

= 
1'293 273 + OI - 273 + Ogu g. h 

h = de schoorsteenhoogte [m] 

PI = de dichtheid van Iucht [kg/m3] 

g = de versnelling van de zwaartekracht [mJs2] 
'J 
,·l,, 

• 7 '!l 
:. .. ·I ·; . 

r 
'~ / 

'J· 
}f-1! 

V oor bet bepalen van p g moet de rookgastemperatuur dus bekend zijn. ~iervoor berekent men de uittrede 

temperatuur uit de schoorsteen met: 
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Sterke (100 mm dikte) 
warmte-isolatielaag uit mineraal

Watergekoelde verbrandingskamer, kan ten behoeve 
van transportdoeleinden gedemonteerd worden 

vezel met glasweefsel. ekologisch 
verantwoord en beschermt de ketelromp 
tegen warmteverlies 

Grote, effektieve warmteoverdracht
vlakken met een net van zich tegen
overgesteld kruisende kanalen, op 
vertikale wijze geplaatst, zodat het 
kondensaat ongehinderd 
naar beneden 
kan stromen 

Figuur 2. Ketelconstructies 

TUE - fac. Bouwkunde - Jostallati.etechniek 

Op grond van ruime waterkanalen 
goede eigencirkulatie 

Kleine keteldeur leidt 
tot minimaal warmte

verlies, sterke warmte
isolatielaag uit Kadur, 

beschermt tegen te 
hoge verhitting 

blad- 101 -
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Figuur 3. Ketelconstructies 

/ / / 

Figuur 4. Ketelconstructies 

TUE -· fac .. Bouwkunde :. lnstall<itleteeliniek . " . . ~ . . . . . . . . . . . . . 
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Figuur 5. Ketelconstructies 

Figuur 6. Ketelconstructies 

5 4 3 2 

10 
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6 
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• 
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Figuur 7. Ketelconstructies 
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met: 

Sgu = de rookgastemperatuur aan de scboorsteentop [0 C] 

egi = de rookgastemperatuur bij de scboorsteenintrede 

K = bet afkoelgetal (zie grafiek) 

K = 

met: 

b.U.O 

Pg. Vg. Cg 

e·K 1,0 -
Jr 

i 0,5 
-

0,3 
f-

0,2 

1-

0,1 I 

0,1 
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- r--.. e·K , ......... 0,74 
r-... !'..... 

""" ', 
"\. 

\ 
f\ 

I I I I I I I 

0,2 0,3 0,5 1 2 3 

_________. afkoelgetal K 

U = de warmtedoorgangscoefficient; ca. 1,5-2,0 W/m2K voor geisoleerde stalen scboorstenen. 

Pg V g = de gasmassastroom [kg/s] 

Cg = de soortelijke warmte van de rookgassen; ca. 1050 J/kgK 

0 = de scboorsteenomtrek [m] 

Koude-opwekkin1 

Koeling en koudeopwekking zijn relatieve begrippen. 

Met de enthalpie b in kJ van een stof wordt de energie-inboud - de boeveelbeid kinetiscbe (bewegings-)energie 
van de moleculen van een stof uitgedrukt. 

De minimaal voorstelbare kinetiscbe energie is uiteraard nul. Deze situatie treedt op bij bet absolute nulpunt : 
T = 0°K resp. 8 = -273,15°C. 

Hier bestaat alle materie uit vaste stof met b = 0 kJ. 

Boven bet absolute nulpunt is b positief en is er dus energie/warmte aanwezig. 

In bet dagelijkse leven refereren wij ecbter niet aan bet absolute nulpunt maar aan 0°C, welke temperatuur bij 
273 K ligt. 

Het be grip koelen is in dit verband ontstaan. 

Absoluut gesproken kan er geen koude worden opgewekt; in natuurkundige zin bestaat koude belemaal niet. 
Maar wanneer men bet referentiepunt bij ooc kiest of bijvoorbeeld bij ca. 20°C - de temperatuur waarbij men
sen zicb bet meest bebaaglijk plegen te voelen - dan waardeert men situaties met bogere temperatuurwaarden 
als warm en die met lagere temperaturen als koud. Koud betekent dus een tekort aan warmte; ecbter geen bij
zondere vorm van energie. 
Als we ons realiseren dat bij elke temperatuur hoven bet absolute nulpunt rnaterie een bepaalde boeveelheid 
warmte-energie bevat dan boudt koelen in dat de warmte-inhoud van een stof of de aanwezige boeveelbeid 
warmte moet worden verminderd. Bij bet koelen van een produkt of ruimte wordt dus warmte onttrokken, 
waarmee de temperatuur daalt. Aangezien energie niet verloren gaat (eerste boofdwet van de thermodynamica) 
wordt de warmte naar een boger temperatuurniveau verplaatst. Volgens de tweede boofdwet van de thermody
namica kan dit aileen maar als hiervoor arbeid wordt verricbt, dat wil zeggen extra "pomp"-energie wordt toe
gevoerd, die nodig is voor bet overwinnen van de potentiaalsprong in de temperatuur. 
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Machines waarmee deze procesgang wordt gerealiseerd heten "koelmachines" als men beoogt warmte bij een 
gewenste lagere temperatuur af te voeren en "warmtepompen" als men beoogt de op hogere temperatuur vrij
komende warmte te gebruiken. 

De koeltechniek kent verschillende manieren en constructies voor het realiseren van een koelproces, namelijk : 

Verdampingskoeling. Hierbij worden water en onverzadigde Iucht met elkaar in contact gebracht, waarbij 
de onverzadigde Iucht vocht opneemt en verdampingswarmte aan het water wordt onttrokken, dat als ge
volg daarvan afkoelt. 

Op dit proces berust de werking van de koeltoren. 

Gesloten thermodynamische kringloopprocessen met een verdampend en condenserend koelmiddel. Hier
onder vallen de mechanische aangedreven compressiekoelmachines, de thermisch gedreven absorptiekoel
machine en stoomstraalrnachine. 

Elektrothermische koeling. Dit berust op de ornkering van het thermo-elektrische effect. In een elektrisch 
circuit bestaande uit twee verschillende stroomgeleidende rnaterialen met twee afzonderlijke contactpun
ten, ontstaat een spanning wanneer men de twee contactpunten op verschillende temperaturen brengt (See
beck -effect). 

Sluit men bet circuit dan gaat er een stroom I open. Hierbij is dus thermische energie omgezet in elektrische 
energie. Dit effect wordt gebruikt bij het meten van temperaturen met thermokoppels. 

Gaat men nu omgekeerd te werk door een stroom te sturen door een inhomogeen geleidend systeem dan 
koelt het ene contactpunt af en begint warmte uit de omgeving op te nemen. Het tweede contactpunt warmt 
op en staat warmte aan de omgeving af. Dit noemt men het Peltier-effect. Met Peltier-elementen kunnen 
slechts koelcapaciteiten van enkele tientallen Watts worden bereikt. 

Compressiekoelmachines worden in de praktijk van de klirnaatregeling het meest toegepast, namelijk in meer 
dan 90% van alle gevallen. 

De laatste jaren wint ook de absorptiekoelrnachine terrein vooral in combinatie met warmtekrachtinstallaties, 
omdat de restwarmte van deze installaties nuttig kan worden ingezet voor het aandrijven van de absorptiekoel
rnachine. 

Het gebruik van een koelmiddel dat bij een laag tem
peratuurniveau onder het opnemen van warmte over
gaat van de vloeistof- in de dampfase (verdampen) 
en op een boger temperatuurniveau warmte afgeeft 
bij terugkeer van de damp- naar de vloeistoffase 
(condenseren) is karakteristiek voor een compressie
koelinstallatie. 

Een dergelijke installatie bestaat uit een : 

compressor aangedreven door een (elektro)motor 

condensor voor de warmte-afvoer 

expansie-inrichting voor het afbouwen van de 
condensordruk 

verdamper voor warmte-opname resp. koeling. 

cl»koeling + p compressor = «1» condensor 

U «<lcondensor 

vloeistof- .----

Ieiding 

• vloeistof-val 

expansieventiel 
(smoorklep, 

capiUair) 

compressor 

q 
Pcompressor 

U «<lkoeling 

heetgas

leiding 

• olie-

Figuur 8. Het principeschema van een compressorkoelmachine 
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Bij elk proces, waarin energie-omzetting plaatsvindt is er sprake van een evenwicbt tussen de energiestromen 
(toe- en afvoer), immers energie kan Diet verdwijnen. 

Voor een koelproces schrijven we dus: 

«llv + P = «llc [kW] 

met: 

«llv = bet koelvermogen van de verdamper 

P = bet voor bet aandrijven van de compressor benodigde vermogen 

«llc = de warmteafgifte van de condensor 

Zoals voor elke machine wordt ook bier een rendement gedefinieerd d. w .z. de verhouding tussen nuttig effect 
en de benodigde inspanning. 
Voor de koelmachine is dit: 

'Tlk = 

en voor de warmtepomp: 

Tlwp 

In de thermodynamica worden diverse kringloop
processen beschreven. 

V oor de bestudering van de compressiekoelcyclus 
vormt het Carnot-proces bet beste referentiekader. 

Dit proces wordt in bet algemeen in een temperatuur 
(T) -entropie (S) diagram als volgt voorgesteld: 

De rechthoeken geven de energiestromen weer, die 
overigens overeenkomen met de entropieverschillen. 

Daarmee kunnen de rendementen worden herschre
ven als: 

Aangezien 'Tlk waarden groter dan 1 kan aannemen 

spreekt men niet meer van bet rendement maar van 

de koudefactor E. 

T 

Tc 3 2 
- - - - - - ..----------. 

- - - - - - 'r---------~ 

~~ 
4 1 

----.... ~ s 

Figuur 9. Het T-S-diagram van een Carnot-proces 

De geformuleerde rendementen gelden voor bet ideale Carnot-proces. In de praktijk is men echter Diet in staat 
een volkomen identieke procesgang te realiseren en zullen de feitelijke rendementen hiervan afwijken. 
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Om de werking van bet Carnot-proces en de com
pressiekoelcyclus te verduidelijken, wordt een boe
veelbeid gas met een massa van 1 kg in een cilinder 
afgesloten door een beweegbare zuiger met opper
vlak A bescbouwd. 

De druk van bet gas is p (in Pa), bet volume V (in 
m3). Wordt hieraan een boeveelbeid energie Q toe
gevoerd en blijft bet volume constant, dan wordt de 
inwendige energie E (in J/kg) van bet gas verboogd 
volgens: 

[ AQ =All= c, AT [8] 

Cv = soortelijke warmte van bet gas bij constant 

volume [J/kg.K] 

~T= verboging van de temperatuur [K] 

Blijft bet volume niet constant, maar verplaatst de 
zuiger zicb daarbij over een afstand Llx, dan oefent 
bet gas op de zuiger (en dus naar de omgeving) ar
beid uit: p.Ailx = p.~v. 

In dat geval geldt : 

[9] 

Maakt de zuiger een aaneengesloten aantal stapjes 
Llx, dan geeft figuur 11 een mogelijk verband tussen 
de druk p en bet volume V weer. Zo'n grafiscb ver
band noemt men een p-V -diagram. 

De door bet gas tussen twee evenwicbtstoestanden 
metals volume respectievelijk V1 en V2 geleverde 
arbeid (in J/kg) is: 

l_w = (' p.AV 
vl 

[10] 

Dit wordt weergegeven door bet oppervlak, ingeslo
ten door de borizontaal voor p = 0, bet verband tus
sen p en V en de beide verticalen door V1 en V2 
(zie figuur 12). 

Hoe bet verband tussen p en V verloopt, bangt daar
bij af van de onderweg toegevoerde warmte. 

Geschiedt dit zodanig, dat p constant blijft, dan 
spreekt men van een isobaar (zie figuur 13). Blijft 
onderweg de temperatuur ontstaan, dan van een iso
therm. 

TUE • fac; BouWkunde -· h1staltatiet~chniek 

t 

t 

blad- 108-

F=A.p 

Figuur 10. Cylinder met beweegbare zuiger 

_____.. volume V 

Figuur 11. Volumetoename in het p-V-diagram 

-• volumeV 

Figuur 12. Arbeid in het p-V-diagram 

·:··.: :.:.:· .. , ... 

()ndl>~lerl;, lrQtaU~en-~: '95!PLS/1l~llvn 
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Wanneer er onderweg geen warmte wordt toe- of 
afgevoerd, dan is er sprak:e van een isentroop. Het 
proces verloopt daarbij adiabatisch. 

Bij een isobaar geldt : 

(11] 

Cp is daarbij de soortelijke warmte bij constante 
druk in J/kg.K. In de thermodynamica en de koel
techniek wordt veel gebruik gemaak:t van de enthal
pie b [J/kg], gedefmieerd als : 

b=E+p.V [12] 

Differentieren levert met bebulp van [8] : 

a. 
~ 

2 
"0 

[13] 
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isobaar 

~ 
_. volumeV 

Figuur 13. Enkele toestandsveranderingen 
in het p-V-diagram 

Omdat bij een isobaar a p = 0 volgt uit de combinatie van [11] en [13] dan: 

[14] 

Bij constante druk wordt bet enthalpie-verschil tussen twee evenwicbtstoestanden door integreren gevonden : 

v2 

h 1 - bz = f cP . a v [15] 
vl 

Voor een ideaal gas kan bet verband tussen de druk en bet volume voor een isentroop en voor een isotherm als 
volgt bepaald worden : 

Bij constante druk is volgens [ 11]: cP.a T = cv aT + p a V 

Voor een ideaal gas geldt tevens: I p.V = RT [16] 

Hierin is R [J/kg] de specifieke gasconstante. 
Differentieren levert : '"I ~a-(p-. V-)-=~V-.a-p_+_p ___ a_V_=_R ___ a_T---.1 [17] 

en wanneer geldt : ap = 0 resteert hiervan : p.a V = R.a T 

Substitutie in [11] levert dan: [18] 
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Met andere woorden : 

De specifieke gasconstante is bij een ideaal gas gelijk aan het verschil tussen de soortelijke warmte bij con
stante druk en de soortelijke warmte bij constant volume. 

Bij een adiabatische toestandsverandering is de toegevoerde warmte nul, dus 

L c,.6T+p6V=O 

Bovendien geldt ook: 

V. Ap +p. AV 
AT= 

R 

Dit Ievert na substitutie in [19] 

cv (cv - VAp+ -+ R. R 

en met behulp van [18] 

Ap AV 
Cy.-+ Cp·- = 0 

p v 

Na integreren Ievert dit: 

c 
p + ~ In V = constant cv 

c 
of met 1C = ....£..: 

Cy 

E= constant 

[19] 

[20] 

(le Wet van Poisson) [21] 

Daar hierbij tevens pV constant is, volgt door elimineren van p: 
T 

v•-t. T = constant I (2' W" •an Poi,on) [22] 

of door elimineren van V: 

(3e Wet van Poisson) [23] 

TUE - fao;LBouwkunde -lns-llatit=itetttnietk Y )•.•·····.······· ·· 
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Bij een isotherme toestandsverandering geldt: 

p.V = const>nt I [24] 

Dit Ievert een hyperbool in het p-V -diagram. 

Verloopt de toestandsverandering in het algemeen 
met een constante soortelijke warmte, dan ontstaat 
een polytroop, waarvoor geldt met meestal 1 < n < JC: 

p. vn = constant [25] 

Tussen de punten 1 en 2 kan ook een deel van het 
traject isotherm verlopen en een ander deel isen
troop of isobaar. 

De weg tussen 1 en 2 kan in principe vele trajecten 

0. 
~ 

2 
"0 

t 
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___. volume V 

Figuur 14. Positief kringproces in het p-V-diagram 

doorlopen. W ordt er na het bereiken van punt 2 arbeid van buiten via de zuiger op het gas uitgeoefend, dan 
zijn er ook, atbankelijk van de onderweg afgevoerde warmte opnieuw weer veel wegen mogelijk om in punt 1 
terug te keren. 

Verloopt het proces van punt 1 naar punt 2 via lijn a en van 2 naar 1 via lijn b, dan is er sprake van een kring
proces (figuur 14). 

De toegevoerde warmte Q1 van 1 naar 2 is in dit geval groter dan de afgevoerde warmte Q2 van 2 naar 1. 
I 

De door het gas geleverde arbeid komt overeen met het oppervlak, ingesloten door de lijn 1 - 2 via a, de hori-
zontaal en de beide verticalen door 1 en 2. De op het gas uitgeoefende arbeid komt overeen met het oppervlak, 
ingesloten door de lijn b van 2 naar 1 en eveneens de horizontaal en de beide verticalen door 1 en 2. 

Het verschil, overeenkomend met het gearceerde oppervlak is daarmee een maat voor de netto geleverde 
mechanische arbeid voor een volledig doorlopen cyclus en komt op grond van de gelijkwaardigheid van ar
beid en warmte overeen met het verschil tussen Q1 en Q2 : 

[26a] 

Men noemt dit een positief kringproces. 

0. 
~ 
:J .... 
"0 

Positieve kringprocessen komen voor bij gangma- t 
kers zoals verbrandingsmotoren, stoommachines en 
turbines. Thermische energie (warmte) wordt om
gezet in arbeid voor het aandrijven van machines 
en apparaten. 
De netto geleverde arbeid kan ook negatief zijn. De 
hoeveelheid aan het gas toegevoerde warmte Q1 is 
dan kleiner dan de afgevoerde warmte Q2 : 

[26b] 

Men spreekt dan van een negatief kringproces. 
Dit doet zich voor in compressiekoelmachine 
(figuur 15) 

v2 
___. volume V 

Figuur 15. Negatief kringproces in het p-V-diagram 
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De Fransman Carnot heeft reeds in de vorige a. 
eeuw aangetoond dat de geleverde arbeid van een 3 .... 
positief kringproces maximaal is als dit kan wor- "O 

den samengesteld uit 2 isothermen en 2 isentropen t 
(figuur16). 

Omgekeerd is in dit geval de benodigde arbeid 
voor een negatief kringproces rninimaal. 

Het is mogelijk om arbeid en dus warmte in een 
diagram voor te stellen door een ingesloten opper
vlak. Denkt men zich bijvoorbeeld de warmtetoe
voer naar een lichaam met een massa van 1 kg, 
opgebouwd uit kleine, discrete hoeveelheden, AQ, 
elk met een absolute of thermodynarnische tempe
ratuur Ten wordt gedefinieerd als: 

AQ 
AS=

T 
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isotherm 

isentropen 

-•volumeV 
dan ontstaat na integreren tussen twee even
wichtstoestanden Figuur 16. Carnot-kringproces in het p-V-diagram 

[27] 

Aangetoond zal nog worden, dat de grootheid S, entropie genoemd, onafhankelijk is van de afgelegde weg. 
Omdat het in principe om verschillen gaat, kan men voor S1 een nulpunt kiezen, bijvoorbeeld 0°C en atmosfe-

rische druk. Bij constante druk geldt voor een gas of damp : 

AQ = cPAT 

~~2 -,__S_t_=_Cp_t AT = cp In T 2 l 
L l T Tlj 

[28] 

Bij een verdampende vloeistof is T constant en daarmee de entropie-toename: 

1 2 .~ .. I 
S2 - St = - f AQ = -

Tt T 
L_ ______ __ 

[29] 

Hierin is r de verdampingswarmte (in Jlkg) bij temperatuur T. Bij warmtetoevoer aan een vloeistof met soorte
lijke warmte c is : 

[30] 

De totale entropie-toename per kg van een bij constante druk verdampte vloeistof kan in de dampfase dus wor
den geschreven als : 

[31] 

Hierin is Tr het kookpunt bij de heersende druk. 

. TUE ·- fac. eouwkunde - lnstaltatietechniek 
· .. : - ,, .. ·. . ... 

· orida .. ren van lnslalhiiiQY~.n- .Jg. '95/PJ.S.Ihhlllvn 
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In deze voorstelling van een isobaar is S langs 
de borizontaal en T langs de verticaal uitgezet. 
Links is bet vloeistofgebied, recbts bet dampge
bied, daartussen ligt bet coexistentiegebied met 
K als bet kritiscb punt. 

Een isotherm in dit temperatuur-entropie-dia
gram of T -S-diagram wordt voorgesteld door 
een borizontale lijn, evenwijdig aan de borizon
taal. 

Omdat voor een isentroop geldt, dat er geen 
warmte extern wordt toegevoerd bij toestands
veranderingen, is dus .:lQ = 0 en ook 

f aQ = o 
T 

Een isentroop is een lijn van constante entropie. 

Een kringproces volgens Carnot, bestaande uit 
twee isothermen en twee isentropen, kan daar
om voorgesteld worden door een recbthoek in 
bet T -S-diagram. 

De toegevoerde warmte bedraagt voor dit 
kringproces : 

I 
I Ql=Tl(S2-Sl) [32] 

en de afgevoerde warmte : 

[33] 

Dit resulteert in : 

[34] 

I-,_ 
:s 

~ 
Q) 
a. 
E 
.! 

t 

1-..... 
:J 
:J 

!!! 
Q) 
a. 
E 
Q) -
t 

T 
r 

vloeistof

gebied 

K 

Figuur 17. 1sobaar in T-S-diagram 
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82 
_. entropie S 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~...--......,>'------. 

T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~---:.,._ __ ___. 
1 

s2 
__. entropie S 

Figuur 18. NegatiefCamot-kringproces 

Qff wordt ook wei de gereduceerde wannte genoemd. 

De benodigde arbeid wordt voorgesteld door bet gearceerde oppervlak : 

[35] 

De toegevoerde warmte aan bet koelmedium Q1 gedeeld door de benodigde arbeid, W, is zoals we zagen de 

maat voor efficiency van bet koelproces. 
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Dit noemt men de koude factor (E). 

Bij een Camot-kringproces is 
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[36] 

Wij weten dat bij een toestandsverandering tussen twee evenwichtstoestanden geldt, dat de entropieverande
ring onafhankelijk is van de afgelegde weg. Dit kan worden aangetoond met behulp van het Camot-kringpro
ces, waarvoor geldt: 

[37] 

of, wanneer de toegevoerde warmte als positief beschouwd wordt en de afgevoerde warmte als negatief: 

[38] 

Met andere woorden : de algebra:ische som van de gereduceerde warmtehoeveelheden is bij een Camot-kring
proces gelijk aan nul. Dit geldt ook voor een Camot-kringproces, met zeer kleine isothermen : 

= 0 [39] 

Een willekeurig omkeerbaar kringproces kan men nu opgebouwd denken uit een zeer groot aantal zeer kleine 
. Camot-kringprocessen. 

Optellen over deze kringloopjes Ievert : 

[40] 

Voor ieder omkeerbaar kringproces geldt daarmee de stelling, dat de algebra:ische som van de gereduceerde 
warmtehoeveelheden gelijk aan nul is. Dit wordt vaak geschreven als : 

[41] 

Bij een omkeerbaar kringproces geldt dus : 

(via a) 

dus ook 

l L\Q 
2 T 

(via b) 

J2 i\Q f L\Q 
--- --

1 T T 

(via a) (via b) 

= 0 

volgens figuur 14 en 15 

= 0 

. .. .. . . . . ..... · .... , ·. : 

ondard&r.n ~ lil$tallallesyW!mW~ '95/PI.Sihhilfvn 
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of 

f AQ = 

1 T 
f AQ 

1 T 

(via a) (via b) 

Hieruit volgt dat bet entropieverschil tussen 
S2 en Sl onafhankelijk is van de afgelegde 
we g. 

Om de beide isothermen van een Carnot
kringproces te benaderen wordt meestal ge
bruik gemaakt van de fase-overgangen van 
vloeistof naar dampfase van een koelmedi
um in een compressiekoelmachine. Wordt 
boven een vloeistofoppervlak de damp weg
gezogen, zodat de druk daalt tot onder de bij 
de temperatuur van bet medium beborende 
verzadigingsdruk, dan gaat deze vloeistof 
koken. 
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f- T2 ... 
:::J 

~ compressie 
Cl) 
a. 
E 
.l!! 

T 

t 
1 

s2 
---. entropie S 

Figuur 19. 
Carnot-kringproces, werkend in het coexistentiegebied 

De voor de verdamping benodigde warmte wordt aan de vloeistof zelf onttrokken, waardoor de temperatuur 
hiervan daalt en warmte uit de omgeving door bet oppervlak van bet vloeistofvat binnenstroomt. Deze tempe
ratuurdaling gaat net zo lang door tot er een evenwicbt ontstaat tussen de naar de kokende vloeistof toegevoer
de warmte en de voor de verdamping benodigde warmte. Bij dit evenwicbt blijft de temperatuur constant. 

Gebeurt bet aanzuigen van de damp door een compressor, die in staat is de dampdruk isentroop te verbogen, 
dan is condensatie bij een bogere temperatuur mogelijk, omdat hierbij een bogere verzadigingsdruk boort. 

De bij de condensatie vrijkomende warmte 
moet daarbij afgevoerd worden, bijvoor
beeld aan koelwater of de buitenlucbt. 

Ook daarbij blijft de temperatuur praktiscb 
constant. Zou na bet condenseren door mid
del van een expansie-machine de kringloop 
weer isentroop gesloten kunnen worden, dan 
zou een goede benadering van bet Carnot
proces worden bereikt. (zie figuur 19) 

Dit is ecbter aileen mogelijk als zowel de 
compressor als de expansie-macbine in bet 
coexistentiegebied werken en daarom zowel 
vloeistof als damp aanzuigen. 

In de praktijk is dit niet mogelijk vanwege 
bescbadiging van machine-onderdelen door 
vloeistofslag. 

Hoe in werkelijkheid een kringproces in bet 
temperatuur-entropie-diagram er dan uitziet, 
vertoont figuur 20. 

Zoals bieruit blijkt, wijkt dit kringproces 
nogal af van een (ideaal) Carnot-proces. Om 
de verscbillen te Iaten zien, worden de diver
se onderdelen nog eens stuk voor stuk door
lopen. 

f-

t vloeistof 

isentrope 

drukver1aging 

;---•• 4 isobare I isotherme 

verdamping 

s2 

2 

damp 

isentrope 
compressie 

______. entropie S 

Figuur 20. Koelproces in het T-S-diagram 
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Om vloeistofslag in de compressor te voorkomen wordt de vloeistof geheel verdampt en meestal een aantal 
graden oververhit, d.w.z. bij constante d.ruk naverwarmd. 

Verder verloopt in de praktijk de condensatie niet zuiver isotherm. Ten eerste moet een hoeveelheid overver
hittingswarmte worden afgevoerd om weer in bet coexistentiegebied te komen en verder wordt na de conden
satie de vloeistof meestal nog iets onderkoeld. 

Omdat bovendien door d.rukverliezen als gevolg van de strorning de d.ruk naar bet eind daalt, gaat dit gepaard 
met een ternperatuurdaling. 

Het expansieventiel met de functie om, na bet condenseren en onderkoelen, van hoge d.ruk in de condensor op 
lage druk in de verdamper te komen, wordt meestal een thermostatisch expansieventiel genoemd, orndat hier
aan een regeling is verbonden die zorgt dat de damp wat oververhit de verdamper verlaat. 

Bij dit smoorproces neemt de entropie iets toe. Omdat daarbij geen mechanische arbeid wordt verricht, blijft 
de enthalpie echter constant. 

Ook de toestandsverandering in de verdamper geschiedt ten gevolge van de noodzakelijke strorningsverliezen 
en de oververhitting aan bet eind niet zuiver isotherm. 

Al met al betekent dat, dat bet niet mogelijk zal zijn een koudefactor volgens Camot te bereiken. Praktisch zal 
dat zo'n 40% hiervan zijn. 

Wel kan men uit figuur 20 leren, dat de capaciteit van een koelmachine sterk bepaald wordt door de tempera
turen aan de warme en koude zijde en tevens door bet temperatuurverschil. 

Hoe dieper gekoeld moet worden (lagere verdampingstemperatuur), des te meer energie is er nodig voor de 
compressoraandrijving. 

Een hogere condensatietemperatuur heeft hetzelfde gevolg. 

In de koeltechniek wordt naast bet T -S-diagram, waarin de koelprocestheorie zeer aanschouwelijk kan worden 
voorgesteld, voor praktische berekeningen echter gebruik gemaakt van bet druk-enthalpie-diagram voor 
koelmedia. Hierin is langs de horizontaal de enthalpie lineair uitgezet en langs de verticaal de d.ruk volgens 
een logaritmische schaal. Dit laatste is gedaan, omdat bij bet bepalen van bet benodigd vermogen van een 
compressor de verhouding van de persd.ruk en de zuigdruk een belangrijke rol speelt en deze dan gemakkelijk 
kan worden afgelezen. 

Het belangrijkste bestanddeel van dit diagram vormt weer bet coexistentiegebied, waarin (zonder d.rukverlie
zen) de isothermen horizontaallopen omdat ze gekoppeld zijn aan de heersende d.rukken (figuur 21, volgende 
blad). 

TUE - fat. Bouwkonde.- lnsta.U~tieteehni.ek 



Installatiesystemen 

Het verdampingsproces met naverwarming ver-
loopt bij constante druk, resulterend in een 
recbte lijn evenwijdig aan de borizontaal (van 
punt 4 naar punt 1). 

De compressie geschiedt in bet ideate geval 
isentropiscb, dus volgens een lijn met constante 
entropie (van punt 1 naar punt 2). Vervolgens 
wordt bet koelmedium bij constante druk ge-
koeld tot de verzadigingslijn, gevolgd door con-
densatie en onderkoeling (van punt 2 naar punt 
3). 

Omdat bij de smoring in bet expansieventiel de 
enthalpie constant blijft, verloopt dit volgens 
een recbte lijn, evenwijdig aan de verticaal (van 
punt 3 naar punt 4). 

Stel de circulerende massastroom van bet medi-
urn M [kg/s] en de enthalpie b [kJ/kg] dan be-
draagt de theoretiscbe koelcapaciteit : 

Qth = M. (bl- h4) [42] 

en bet theoretiscb daarvoor benodigde vermo
gen (in kW): 

M 
Pth =--

(bz- hl) 
[43] 

Cl. 

8' i ....J 

t 
!5 
" I 
1-

4 

Cl. 

8' 
....J 

t 
4 4 

Pc 

Pv 

onderkoeling 

~ 

II 
)( 
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Figuur 21. Kringproces volgens Carnot en koelproces met 
naverwarming in het druk-enthalpie-diagram 

In de praktijk zal ten gevolge van drukverliezen in zuig- en persleidingen en de niet adiabatiscbe compressie 
de drukverhoging van de compressor stijgen. 
Dieper onderkoelen (van 3 naar 3') vergroot de koelcapaciteit (van 4 naar 4'). 

Van compressiekoelmacbines bestaan inmiddels verschillende uitvoeringsvormen met de volgende kenmerken: 

Capaciteit Toerental 
Koelmiddelen 

[kW] 
Compressortype 

Zuiger 0,1- 700 10-50 22, 500, 502, 134a, 717 

Rolzuiger 1 - 10 10-25 22 

Naast koelmacbines die werken met mechanische compressie bestaan er machines die tbermiscbe aandrijfener
gie gebruiken zoals de stoomstraal- en absorptiekoelmacbine. 
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Het processcbema van de stoomstraalmachine ver
toont bet volgende beeld : 

En bet procesverloop in bet TS-diagram 

T 

1 Ts 

~ Tc 

Tv J 

Het Camot-proces van stoomstraalkoeling 

T 

1 
Ts 6 
------

:J Tc 
-----3 

J Tv 

.-------...,7 

t--~----;2 

------
4 I I 1 

_______. s 

PC 

Pv 
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~ <I>st.str. 
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ketal-

voedings-
pomp 

3 

reduceer ' 

koolkringl~ 

4 1 

Figuur 22. Het processchema van de stoomstraalmachine 

Het gaat dus om een koelproces dat wordt aangedreven door een warmtekracbtproces. Het rendement van bet 
warmtekracbtproces wordt gedefinieerd als : 

en voor de koelkringloop 

De opbrengstfactor voor bet totale stoomstraalproces wordt dan : 

TUE ·~ tac: Bouwkunde -Jnstallettietechnie~ 
.:: .· ... ..: ... 
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Om een indruk te verkrijgen van de opbrengstfactor 
geeft figuur 23 de ontwikkeling van E athankelijk 
van de condensortemperatuur Tc bij een vaste waar-

de van stoom- en verdampertemperatuur. 

Hieruit blijkt dat een gering verschil tussen verdam
pings- en condensatietemperatuur een belangrijke 
voorwaarde voor een hoge opbrengstfactor is, waar
bij een hoge stoomtemperatuur als nevenvoorwaar
de geldt. 
Toepassing van stoomstraalkoeling komt in bet al
gemeen alleen maar in aanmerking als er afval
stoom beschikbaar is. Omdat in de condensor van 
de stoomstraalinstallatie zowel de koelmiddeldamp 
als de aandrijfstoom moeten worden gecondenseerd, 
heeft deze installatie een hoog waterverbruik. 
In de praktijk beperkt zich de toepassing van stoom
straalkoeling tot industriele installaties voor bet in
dampen en concentreren van oplossingen van voe
dingsmiddelen. 

Een tweede exponent van de categorie thermisch 
gedreven koelprocessen is de absorptiekoelmachine. 
De werking van deze machine berust op bet gebruik 
van een zout om waterdamp te absorberen. Hiervoor 

0 20 40 
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60 80 100 120 

------~~ Tc inoc 

Figuur 23. Ontwikkeling e ajhankelijk van 
condensortemperatuur 

wordt lithiumbromide (LiBr) of Ammoniak (NH3) genomen. In vloeibare en dus verpompbare vorm neemt dit 
water op. 
Het water is bij dit proces dus bet koelmedium en bet lithiumbromide de drager. Het koelproces verloopt dan 
als volgt : De waterdamp uit de verdamper wordt na daar warmte te hebben opgenomen (koeling) bij lage druk 
door bet oplosmiddel geabsorbeerd. De verrijkte oplossing wordt verpompt naar de generator, waar warmte 
(aandrijfenergie) wordt toege-
voerd, zodat bet water weer als 
damp vrijkomt. De arme absorp-
tievloeistof stroomt via een redu-
ceer weer terug naar de absorber l

en staat daar de warmte, die bij 
bet vrijkomen van de waterdamp 
is ontstaan aan bet exteme koel
water af. 
De vrijgekomen koelmiddel (wa
ter)damp condenseert in de con
densor eveneens onder afgifte van 
warmte aan bet koelwater. Na bet 
passeren van een reduceer kan bet 
in de verdamper weer opnieuw 
warmte opnemen. 
Figuur 25 (volgende pagina) geeft 
een schematische voorstelling van 
bet proces. 

De voorstelling volgens bet Car
not-proces geeft figuur 24 
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Figuur 24. De absorptiecyclus als Camot-proces 
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Figuur 25. Verdamper, absorber, generator en condensor van het absorptiekoelaggregaat 

De opbrengstfactor Ek wordt ook hier weer gedefmieerd als 

E 

en vervolgens 

-
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Functioneert de machine als warmtepomp, dan wordt de opbrengstfactor gedefinieerd als 

0c + QA = Ek + 1 Ew.p = 
Qo 

en 

Ew.p = TcTo-TATv 

(T c- Tv) To 

De opbrengstfactor ek van grote absorptiekoelmachines ligt tussen 0,5 en 0,8; d.w .z. dat voor elke kJ koelver

mogen 1,2 tot 2,0 kJ aandrijfwarmte moet worden geleverd. Aan de condensor moet dus wezenlijk meer warm
te worden afgevoerd dan bij een koelmacbine met mecbaniscbe compressie. 

In de kringloop van de absorptiekoelmachine circuleren bet koudemiddel en bet oplosmiddel tezamen. De con
centratie van bet koudemiddel (waterdamp) is daarom een kenmerk voor de verschillende fasen van bet kring
loopproces. 
Men stelt daarom dit proces vaak in een log pff-1-diagram voor met lijnen van gelijke concentratie (figuur 26). 
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Figuur 26. Het log pfl'"1-diagram 

De afstand tussen de lijnen van de arme en rijke oplossing wordt bepaald door de temperaturen van generator 
en absorber. Hoe geringer bet concentratieverscbil van de beide toestanden des te meer oplosmiddel dient te 
worden gecirculeerd. 
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Leidingnetten en pompen 

Verwarmings- en koe1instal1aties bestaan uit p1aatse1ijke voorzieningen zoals radiatoren, convectoren, 1ucbt
verbitters/-koe1ers, p1afond koe1e1ementen enz., welke via een 1eidingnet zijn aanges1oten op een centrale ver
warmingskete1 of koe1macbine. 

Door bet 1eidingnet circu1eert water voor bet transport van energie (warmte) tussen de p1aatse1ijke instal1atie
componenten en bet centrum van bet gebouw waar voor bet gebe1e gebouw de toe- en afvoer van warmte 
p1aatsvindt. 

Porn pen 

V oor bet in stand bouden van een rege1matige v1oeistofstroom in bet 1eidingnet worden circu1atiepompen inge
bouwd. Voor een goed begrip en de beschrijving van de werking van deze pompen zijn een aantal karakteris
tieke grootbeden be1angrijk : 

Het debiet V [m3/s] :de door de pomp in beweging gebracbte v1oeistofstroom 

De opvoerboogte b [m]:de door de pomp op de v1oeistofstroom overgedragen energieboevee1beid, 
betrokken op bet gewicbt van de v1oeistof in Nm/N. 

In p1aats van de opvoerboogte kan men ook met de totaaldruk Llp101 = p.g.b rekenen. 

In een ges1oten kring1oop is de totaaldruk ge1ijk aan de som van de wrijvingsdrukverliezen; d. w .z. 

1 
LlPtot = ( A - + L ~ ) . 1/2 p. V 

2 

D 

In bet algemeen spe1en natuurlijk ook nog de eigenscbappen van de te verpompen v1oeistof zoals viscositeit, 
temperatuur, vaste bestandde1en en/of verontreinigingen, dampspanning bij de gegeven temperatuur een ro1 bij 
de se1ectie en bedrijfsvoering van de pomp een ro1. 

[%] Inzicbt in bet functioneren van een 
pomp verscbaft de z.g. "pompkarakte
ristiek". Dit is een kromme die bet ver- 2 

C) 

band vastlegt tussen opvoerboogte en 8 
debiet bij constant toerental van de ~ 
pomp (figuur 1 ). [ 

0 
Een circu1atiepomp 1evert de boogste 
totaaldruk of opvoerboogte bij bet ge- t 
ringste debiet respectieve1ijk bij V = 0 I 
m3fs. De pompopvoerboogte neemt 
met toenemende capaciteit (vo1ume
stroom) af. 

Axia·~j··· .. y····· ........................ . 

Een pomp kent al1een maar bedrijfs
punten d.w.z. combinaties van capaci
teit en opvoerboogte, die door de 
pompkarakteristiek worden aangege
ven. Figuur 1. Pompkarakteristiek 

-~- debiet V [mi's] 

·~--~--~~----~------.--------~~-·-·7?~~--~--------------~~------------~-----.---
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De pompkarak:teristiek wordt voor elke 
pomp apart door meting vastgesteld. ~ 
Pompkarak:teristieken kunnen een steil ~ 

of een vlak: verloop bebben. Op bet pa- ~ 

rallel- of in seriebedrijf van pompen is 

de aard van dit verloop van invloed. De 1 
pompopvoerboogte of totaaldruk wordt 
geleverd om de leidingverliezen d.w.z. 
de wrijvingsdrukverliezen als gevolg 
van de vloeistofstroming te compense-
ren. 

Deze verliezen bangen af van de om
vang van de vloeistofstroom: bet debiet. 

De "leidingkarak:teristiek" beschrijft dit 
verband. Aangezien: 

blad- 123-

leidingkarakteristiek 

--. debiet 'it [~s) 

Figuur 2. Pomp- en leidingkarakteristiek 

verloopt ze paraboliscb. (zie figuur 2) 

Het snijpunt van de beide karak:teristieken noemt men bet "bedrijfspunt". Dit bedrijfspunt kan afhankelijk van 
de leidingkarak:teristiek meerdere posities op de pompkarak:teristiek innemen. 

Pompeo met een vlakke karak:teristiek zullen bij geringe weerstandsveranderingen (APtoJ een grote verscbui

ving in de opbrengst vertonen. Pompeo met een steile karak:teristiek zijn veel minder gevoelig voor weer
standsveranderingen in bet leidingnet. 

In de prak:tijk blijken pompen met een vlakke karak:teristiek ecbter een beter rendement te vertonen. 

Uit de aard van de relatie tussen totaaldruk en debiet voor bet leidingnet kunnen twee kengetallen worden ge
formuleerd, namelijk 

voor bet leidingnet en 

voor de pomp. 

Deze kv-waarde, die ook bij regelafsluiters wordt gebruikt, wordt dedefinieerd als bet debiet in m3fh bij een 

drukverlies van 1 bar. 

Zoals bij ventilatoren gelden ook bij pompen de proportionaliteits- of evenredigbeidswetten. Voor pompen be
tekent dit dat : 

VI nl I 
L_____ __ v_

2
_=_n_

2 
_ __j : bet debiet is evenredig met bet toerental van de pomp 

- Apl = n 2 
I 

Ap2 n 2 2 
: de opvoerboogte is evenredig met bet kwadraat van bet toerental 

PI n 3 
l 

= 
n23 p2 

L_____ ______ ] ' het aandrijfvennogen is evenredig met de denle macht van het toerental 
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Voor een bepaald toerental ligt de [%] 

pompkarakteristiek vast. Dit betekent 
dat een pomp bij verschillende toeren- -5, 
tallen verschillende karakteristieken 8 -E 
vertoont (figuur 3). <1> 

~ 
Van deze eigenschap wordt gebruik 0 

gemaakt wanneer via toerenregeling 1 
de capaciteit van een pomp wordt aan
gepast aan varierende belastingen. 

Wanneer men twee pompen in serie, [%] 

d.w.z. na elkaar, schakelt in een lei
dingnet ontstaat er een nieuwe geza- <~> 

menlijke pompkarakteristiek. ~ 
.s::: 

Hierbij ontstaat de nieuwe opvoer- iii 
hoogte uit de som van de beide afzon- ! 
derlijke; figuur 4. 

In principe varandert bet debiet niet; i 
doch bij de nieuwe samengestelde 
pompkarakteristiek kan als gevolg van 
de grotere opvoerhoogte ook een gro-
ter debiet worden geleverd. 

Afhankelijk van de bedrijfsvoering -
een of twee pompen in bedrijf - heeft 
men in dit geval dus voor de installatie 
meerdere bedrijfspunten. [%] 

t 
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-----. debiet \) [m:fs] 

Figuur 3. Pompkarakteristieken bij veranderend toe rental 
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-----. debiet \7 [m~s] 

Figuur 4. Serieschakeling van twee identieke 
en twee verschillende pompen 
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Pompeo kunnen ook parallel worden [%] 

gescbakeld. In dit geval worden de 
debieten opgeteld; de opvoerboogte Q) 

verandert in principe niet (figuur 5). ~ 
In bet geval van een vlakke leidingka
rakteristiek kan men door bet kiezen 
van pompen met een stijle pompka
rakteristiek bij parallelscbakeling een 
aanzienlijke capaciteitsverboging be
reiken. 

Drukverliezen 

€ 
Q) 

~ 
0 

1 

[%] 

t 
€ 
Q) 

~ 
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Figuur 5. Parallelschakeling van twee identieke en 
twee verschillende pompen 

Het drukverlies dat de vloeistofstroom in een Ieiding als gevolg van wrijving ondervindt, wordt berekend met : 

met 

A 

D 

I 2 
i1Ptot = A - . 112 p. v 

D 

= de wrijvingscoefficient 

= de leidinglengte [m] 

= de inwendige leidingdiarneter [m] 

p = de soortelijke massa van de vloeistof [kgfm3] 

v = de snelbeid van de vloeistofstroom [m/s] 
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Bij turbulente stroming (Re > 3500) geldt: 

waarin de factor E staat voor de wandruwbeid in rnrn. 
(zie Tabel 1) 

In de praktijk staan nomograrnrnen ter bescbikking 
voor de verscbillende leidingsoorten, waarmee voor 
verschillende leidingdiameters het drukverlies per 
meter leidinglengte kan worden bepaald, afhankelijk 
van hetzij het debiet (de volumestroom) of de snel
heid (figuur 6, 7 en 8 op.blad 6, 7 en 8). 

Naast het wrijvingsdrukverlies ontstaat ook drukver
lies door plaatselijke weerstanden van vorm- en bulp
stukken. 

Dit drukverlies wordt middels de eenmalige weer

Leidingmateriaal 

Staal 

- getrokken 

- naadloos 

- gelast 

Koper 

Kunststof 

Gietijzer 
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W andruwbeid E in rnrn 

0,26 

Tabell. De wandruwheid in mm voor verschillende 
leidingsoorten 

standsfactor Ap101 = ~ . 112 p. v 2, waarmee bet totale drukverlies AP101 gelijk wordt aan 

De eenmalige weerstandsfactoren van de verscbillende vormstukken, die in de praktijk gangbaar zijn, kunnen 
in de vakliteratuur worden gevonden. 

Voor de berekening van de drukverliezen in leidingnetten worden in bet algemeen een van de volgende drie 
procedures gevolgd : 

de methode van constante snelheid 

Hierbij wordt een vaste snelheid voor het gebele leidingnet aangebouden, waarmee de diameter en bet wrij
vingsdrukverlies vastliggen. 

De snelbeid wordt zodanig bepaald dat geen binderlijk stromingsgeruis kan optreden. 

de methode van constante wrijving 

Hierbij boudt men bet wrijvingsdrukverlies per 
meter leidinglengte constant. 

Dit kan bij grote debieten tot boge stroomsnelbe
den leiden en mogelijk geluid en daartegenover 
te grote leidingdiameters bij kleine debieten. 

de methode van geleidelijk afbouwende snelbeid 

Bij deze methode grenst men bet risico van de 
voorgaande methode af door bet aanbouden van 
een grenswaarde voor de maximale snelheid, bij
voorbeeld 0,5 m/s. 

Als richtlijnen kunnen de snelheden uit tabel 2 

Toepassing 

C.V.-net 

gekoeld waternet 

lucbtverwarmings- en 
koelbatterijen 

····················- . 

boofdleidingnetten bij 
ketels, koelmacbines, 
koeltoren en 
luchtgekoelde condensors 

afstandsleidingen voor 
verwarming en koeling 

Maximale snelbeid in m/s 

1,2 

1,5 

1,8 

I···· 
2,5 

3,0 

gelden. Tabel 2. Aan te houden stroomsnelheden in leiding-
netten 

---- ----~~--c---~---~c--~--,---,----------·---.-.-.~. ·-·-,,..,.-, ---..,.-..,.---~ 
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C.V. wATER 80oC IN STALEN PIJP 
BRDN, R.T.B. VAN HEUGTEN 
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Figuur 6. Nomogram voor het bepalen van het wrijvingsdrukverlies in rechte warmwaterleidingen. 
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-3 EN Z-\v'AARDEN VLDEISTDF STRDMING !290\JTOI 

01-01-1994 BRDN, R.T.B. VAN HEUGTEN 

"~ rna-, S2 

1J-+ F F2 

SNELHEID 
VAN HET PLAA TSELIJKE IJEERSTANDEN IN Pn VODR L S 
IJATER 
IN MIS I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 F!IF2 IO I 0,2 I 0,4 I 0,6 I o,s ItO 
0,12 7 14 21 29 36 43 50 57 64 71 Sl Ito I 0,651 0,35 I o.t5 I o,o5 I o 
0,14 10 19 29 39 49 58 68 78 87 97 
0,16 13 25 38 51 63 76 89 101 114 127 F21Fl I o,t I o,2 I 0,4 I 0,6 I o,s Ito 
0,17 14 29 43 57 72 86 100 114 !29 143 S2 I 0,5 I 0.451 0,3 I 0.2 I 0.1 I o 
0,18 16 32 48 64 80 96 112 128 !45 160 
0,!9 18 36 54 71 89 107 125 143 161 179 SYMBDDL BETEKENIS s 
0,20 20 40 59 79 99 119 139 !58 178 198 SOKKEN 0 
0,22 24 48 72 96 120 144 168 192 215 240 
0,24 29 57 85 114 143 171 200 236 255 285 
0,26 33 67 100 134 167 200 235 270 300 335 L::::J SPRONGSTUK 0,3 

0,28 39 78 116 !55 194 235 270 310 350 390 
0,30 45 89 !34 178 225 265 310 355 400 450 
0,32 51 101 !52 205 255 305 355 410 460 510 
0,34 57 114 172 230 285 345 400 460 510 570 
0,36 64 128 !93 255 320 385 450 510 580 640 

ni~ RID 1,5 0,3 
BOCHTEN 90• 

RID 2,5 0,2 

0,38 72 143 215 285 360 430 500 570 640 720 RADIATOREN 2,5 
0,40 79 !59 240 315 395 480 550 630 710 790 T-STUK RECHT 
0,45 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1000 ,--- AFTAK VERENIGING 0,5 
0,50 124 250 370 500 620 740 870 990 1110 1240 
0,55 !50 300 450 600 750 900 1050 1200 !350 1500 ---. DOORSTROOM SPLITSING 0 
0,60 178 355 530 710 890 !070 1250 1420 !600 1780 
0,65 210 420 630 840 1040 1250 1460 1670 !880 2100 ,--- DDORSTROOM VERENIGING 0,3 
0,70 245 490 730 970 1210 !460 1700 1940 2200 2450 
0,75 280 560 840 1120 1400 !680 1950 2250 2500 2800 II 1r TEGENSTRDDM 2,0-3,0 
0,80 315 630 950 1270 1590 !900 2200 2550 2850 3150 T-STUK STROMEND 
0,85 360 720 1070 1430 1790 2150 2500 2850 3200 3600 r------ AFTAK VERENIGING 0,2 
0,90 400 800 !200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 
0,95 450 890 !340 1790 2250 2700 3150 3550 4000 4500 ~ DOORSTRDDM SPLITSING 0 
1,00 500 990 1490 1980 2500 2950 3450 3950 4500 5000 
1,10 600 1200 !BOO 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 r------ DDORSTROOM VERENIGING 0,2 
t20 710 1430 2150 2850 3530 4300 5000 5700 6400 7100 
1,30 840 1670 2500 3350 4200 5000 5900 6700 7500 8400 AFTAKKING S2 
t40 970 1940 2900 3900 4900 5800 6800 7800 8700 9700 
!,50 1120 2250 3350 4500 5600 6700 7800 8900 10000 11200 

IJI 
-\I~-? a AFTAKSPLITSING 

1,60 1270 2550 3800 5100 6300 7600 8900 10100 11400 12700 IJ211Jl a-9o· a-Go· a-45. 

1,70 1430 2850 4300 5700 7200 8600 10000 11400 12900 14300 0,5 4,5 3 2 
1,80 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200 12800 14500 16000 1,0 1,5 0,75 0,45 
1,90 1790 3600 5400 7100 8900 10700 12500 14300 16100 17900 1,5 1,75 0,5 0,45 
2,00 1980 3950 5900 7900 9900 11900 13900 15800 17800 19800 3,0 0,6 0,6 0,55 
2,20 2400 4800 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21500 24000 
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2,80 3900 7800 11600 15500 19400 2350C 27000 31000 35000 39000 KNIE 
3,00 4500 8900 !3400 17800 22500 26500 31000 35500 40000 45000 <90• HAAK$) 2,0 1,5 tO 1,0 1,0 tO 
3,20 5100 10100 !5200 20500 25500 30500 35500 41000 46000 5!000 AFSLUITERS• 
3,40 5700 11400 17200 23000 28500 34500 40000 46000 51000 57000 SCHUIFAFSL. 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 
3,60 6400 12800 !9300 25500 32000 3850C 45000 51000 58000 64000 SCHUINSPIND 
3,80 7200 14300 21500 28500 36000 43000 50000 57000 64000 72000 AFSLUITER 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 

4,00 7900 15900 24000 31500 39500 48000 55000 63000 71000 79000 RECHT AFSL 8-5 8-5 8-5 8-5 7-5 7-5 

~' + 2 2 [ Ia 

~ + y 3 3 3 

), 
f0,3 ,3 •a 

Figuur 8. Nomogram voor het bepalen van het wrijvingsdrukverlies in vorm- en hulpstukken 
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Re~:elafsluiters 

In de leidingnetten worden regelafsluiters of regelkleppen gebruikt als corrigerende organen in de vloeistof
stromen. Dat kunnen zowel eenweg- als tweewegkleppen zijn (zie figuren 9 en 10). 

primair pomp regelafsluiter 

--~--y-~---J:J----

Figuur 9. Regeling met een eenweg - tweepoortsregelafsluiter 

primair pomp regelafsluiter 

v1 .__.__ 

+ warmtewisselaar 

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

i V- + warmtewisselaar 
2 -

Figuur 10. Regeling met een tweeweg - driepoortsregelafsluiter 

Door een verandering van de lichthooge y hoven de zitting van de klep kan daarbij bet doorstroomoppervlak 
worden vergroot of verkleind (figuur 11). 

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

y 

Figuur 11. Doorsnede van een tweepoortsregelklep 
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Dit oppervlak kan bijvoorbeeld zodanig worden gekozen, dat bij een constant drukverschil over de klep de 
vloeistofstroom evenredig verandert met de licbthoogte van de klep. 

Of daannee ook de vloeistofstroom in bet te regelen watercircuit evenredig verandert, is dan nog de vraag, om
dat bet drukverschil in werkelijkheid niet constant is. Belangrijk daarbij is de verhouding tussen bet drukver
lies over de klep en bet drukverlies in bet totale circuit, waarvan de klep deel uitmaakt. 

Als voorbeeld wordt bet watercircuit van figuur 9 bescbouwd, waarin een tweepoortsregelklep is ingebouwd, 
onder de aanname dat bet drukverlies over bet totale circuit constant blijft. 

Als parameter wordt bet begrip autoriteit van de regelklep ingevoerd, gedefinieerd als de verbouding van bet 
drukverlies over de regelklep in gebeel open stand en bet drukverlies over de regelklep inclusief leidingnet. 

Dit laatste komt dan overeen met de door de circulatiepomp te leveren druk. 

Bij een turbulente stroming is bet drukverlies over een appendage te schrijven als : 

Aptot = S . 1/2 p. v 2 

De snelbeid v kan dan geschreven worden als : 

v = --./ 2Ap 
t;.p 

Omdat de snelheid evenredig is met bet debiet, is bet mogelijk hiervoor te schrijven : 

_/ Ap 
V = constante -v --

t;.p 

Om de doorstroomcapaciteit te kunnen aangeven is een per regelklep experimenteel te bepalen klepcoefficient 
kv ingevoerd, gedefinieerd als bet aantal m3 water van 20°C, dat per uur door de regelklep stroomt als bet 

drukverlies over deze klep 1 bar bedraagt (1 bar= 105 Pa). Bij een vloeistof met een andere dicbtheid bedraagt 
dan bet debiet 

[1] 

p0 = soortelijke massa van water van 20°C (p0 = 1000 kgtm3) 

p = de soortelijke massa van bet stromend medium in kg/m3 

Ap = bet drukverlies in bar 

De klepcoefficient kv geldt bij een bepaalde licbtboogte y. 

Deze licbthoogte (y) wordt meestal aangeduid als fractie van de maximum waarde (y100). 

Door leveranciers wordt normaal de klepcoefficient opgegeven bij de maximum licbthoogte (aangeduid met 

kvs>· 
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Is het debiet daarbij V 100, dan bedraagt het drukverlies: 

[2] 

Bij gedeeltelijk geopende stand (y < y100) wordt dit: 

( v )2 p 
dPklep = ky · ~ [3] 

Analoog hieraan wordt het drukverlies over het net bij geheel open stand met L\pnet,100 aangeduid en bij ge

deeltelijk open klep met L\pnet· 

Op grond van de definitie is de autoriteit van de klep : 

A = ___ d_P_kl_e.o....:p,_100 __ _ 

L\pklep,100 + L\pnet,100 
(A~ 1) 

Bij turbulente strorning geldt tevens voor het net : 

L\pnet 
= 

L\p ,100 

[4] 

[5] 

Voor een constant aangenomen drukverschil over het gehele circuit geldt dan: 

[ Ap~"P.100 + -'Poo<,IOO = llp~"P + Ap,.,. 

en 

1- A 
L\p~.-----;::-- dPklep,1 00 

ll.{t-

Gecombineerd met [5] Ievert dat: 

v 2 ( v;;;) Ap~"P.IOO ~Ap~~.I~ 
Uit [2] en [3] : 

L\pklep = ( ~s ) 

2 t V~oo ) 2 

dPklep,100 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 
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Men spreekt bij een regelklep van een lineai
re grondkarakteristiek wanneer er bij een 
constant drukverlies over de klep een lineair 
verband bestaat tussen de klepcoefficient kv 

en de licbtboogte y. 

Omdat een regelklep nooit geheel afsluit, 
wordt de kleinst mogelijke waarde van de 
klepcoefficient aangeduid met kvo· Dit Ievert 

als vergelijking (zie figuur 12): 

Meestal schrijft men de grondkarakteristiek 
dimensieloos : 

ky _ kvo + ( 1 kvo ) Y [11] 
kvs - kvs - kvs Ytoo 

(%) 100 

k 90 v 

kvs 80 

I 70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

kvo4 
0 

0 

lineair ,~ ,y ,,, 
,'Y ,, 

,'/ ,,, 
,'Y ,, 

'/ ,~ ---tL_--------

,; 
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/ 

/ 
/' ' 

,/ : 
,; .. 
~ : 

. . 
. . 
. . ' ' 

. . 
. . 

equiprocentueel 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

y 
(%) 

y100 

Figuur 12. Grondknrakteristieken van een gewone regelklep 

Hierbij ligt ~: normaal tussen 0,02 en 0,04. 

(Men spreekt dan van een regelbaarbeid tussen 1 : 50 en 1 : 25). 

Met A als parameter geven de formules [7 ,9 
en 11] bet verb and aan tussen V en V 100 bij 

(%) 100 ,----------:-~---==::::::~~l!:r1 

verscbillende licbtboogten van de klep. Gra
fiscb is dit in figuur 13 weergegeven als func
tie van y/y100. 

Aileen voor A = 1 blijkt V evenredig met de 
klepboogte y te zijn, maar dan zou er ook 
geen drukverlies in bet net mogen optreden. 
Als A < 0,5 worden de regeleigenscbappen 
van de klep duidelijk minder. 

Een autoriteit A > 0,5 betekent een drukver
lies over de klep dat meer bedraagt dan bet 
drukverlies over de rest van bet leidingnet en 
dat beeft consequenties voor bet energiever
bruik van de circulatiepomp. 

Met name voor warmtewisselaars, waarbij de 
warmte-overdracbt niet lineair met bet debiet 
verloopt, geeft men daarom de voorkeur aan 
een zogenaamde equi-procentuele grondka
rakteristiek (zie figuur 12). 

vv 
V1oo 

80 

60 

40 

20 

0 20 40 60 80 

_Y_ 
y100 

100 

(%) 

Figuur 13. Debiet als functie van de lichthoogte bij een lineaire 
grondkarakteristiek (A = autoriteit van de regelklep) 
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De vorm van de klep is daarbij zo gekozen, dat bet verband tussen de licbtboogte y van de klep en de klepcoef
ficient kv, voldoet aan : 

Omdat hieruit volgt : 
~---~~~~~-~~~~~~~ 

ln ky = ln kvo + _Y_ ln kvs 
kvs kvs Ytoo kvo 

=(1- Y )1 kvs 
Ytoo n kvo 

kan in plaats van ( 11) ook geschreven worden 

Met A als parameter levert de combinatie van 
[7,9 en 12] bet verband tussen Yen V100 als 

functie van y/y100 zoals weergegeven in fi-

. guur 14. 

Deze krommen liggen voor lagere waarden 
van A gunstiger t.o.v. de diagonaal van links
onder naar recbtsboven en leveren daarom 
betere regeleigenscbappen bij een lager druk
verlies over de klep en daarrnee een lager 
energieverbruik. 

Bij een driepoortsregelklep wordt de autori
teit bescbouwd als de verbouding tussen bet 
drukverschil van de regelklep over de boofd
poort in gebeel open stand en bet totale druk
verschil over de klep via deze poort en bet se
cundaire circuit samen. Het secundaire circuit 
bestaat daarbij uit de regelklep, bet te regelen 
apparaat en de verbindingsleidingen buiten de 
bypass (zie figuur 15). 

Bij constant drukverscbil over dit secundaire 

(%) 100 

v v 

V10o 
80 

1 60 

40 

20 

0 20 40 60 80 
y 

Y,oo 

Figuur 14. Debiet alsfunctie van de lichtlwogte bij een 
equiprocentuele grondkarakteristiek 
(A= autoriteit van de regelklep) 

regelafsluiter 

-~---

100 

(%) 

warmtewisselaar 

circuit gelden ook de figuren 13 en 14. Figuur 15. Secundair circuit bij een driewegklep 
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1. Warmtebehoefte van gebouwen blad- 136-

Bepaling van de Warmtebehoefte van gebouwen 

Wil men zicb in de periode, waarin de buitentemperaturen lager zijn dan die waarbij wij ons bij een beperkt 
activiteitsniveau bebaaglijk voelen, in een gebouw tocb nog bebaaglijk voelen dan zal bet gebouw verwarmd 
moeten worden. 
De juiste boeveelbeid toe te voeren warmte bangt van een aantal factoren af; waarvan de belangrijkste bet 
verschil tussen de gewenste binnentemperatuur en de beersende buitentemperatuur (potentiaalverscbil) en de 
warmteweerstand van de gevelconstructie zijn. 
Bij bet projecteren van een verwarmingssysteem gaat men uit van een in redelijkheid te stellen rninimale 
buitentemperatuur. 
Dit is uiteraard niet de laagste ooit bereikte temperatuur, omdat op basis biervan ontworpen installaties zwaar 
overgedimensioneerd zouden zijn. Men kiest om belangrijke redenen voor een gerniddelde (in Nederland -7°C) 
dat in koude winters dus onderschreden kan worden. 
Om het discomfort onder deze omstandigheden te beperken, worden bij de capaciteitsvastlegging 
toeslagfactoren in de berekeningen gebanteerd. 
De verwarrningscapaciteit volgt uit de berekening van bet warmteverlies. 
Deze berekening is in diverse landen van Europa genormeerd, maar verloopt ondanks afwijkingen op 
onderdelen tocb grotendeels identiek. 
De Nederlandse berekeningswijze (afgeleid van de Duitse DIN 4701) is vastgelegd in het normblad NEN 5066 
"Warmteverliesberekening voor gebouwen" en toegelicht in de ISSO-publicatie 4 van 1992 "Bepaling van bet 
benodigde vermogen van verwarmingsinstallaties". 
De warmteverliezen van een individuele ruimte worden daarbij in een drietal categorieen onderscbeiden: 

warmteverliezen door ruimtebegrenzende vlakken (wanden, vloer, plafond/ dak): bet transrnissieverlies <1»1; 

warmteverliezen als gevolg van de ventilatie met verse -en dus koude-buitenlucbt <~»v dat wil dus zeggen 

warmte nodig voor bet op een bebaaglijk temperatuurniveau brengen van deze lucbt; 
warmte benodigd om de ruimte te kunnen opwarmen vanaf een lagere temperatuur na een bepaalde 
bedrijfsonderbreking bijvoorbeeld in geval van nacht- of weekendverlaging <l»o. 

Drumnre be<haagt het henodigd vermogen (4>10tl do' [ 4>.,. = 4>, + 4>, +<l>o [1] 

Het transmissiewarmteverlies 

Per wand of wanddeel treedt onder stationaire ontwerpornstandigbeden een warmteverlies $ (in W) op dat 
evenredig is met bet oppervlak (A) en bet temperatuurverscbil tussen binnen en buiten: 

[! = A.U. (9;- 9) J [2] 

A = oppervlak in m2 
ei = ontwerp binnentemperatuur in oc 
e = ontwerp buitenluchttemperatuur of temperatuur in de aangrenzende ruimte in oc 

De evenredigheidsconstante U wordt de warrnte-doorgangscoefficient genoemd (in W/m2K), in de praktijk 
vaak aangeduid met : U-waarde of transrnissiecoefficient. 
N.B.: 
Ook komt men nog wel de aanduiding k-waarde tegen, omdat vroeger als symbool de letter k gebruikt werd. 
Dit is o.a. ook het geval in Duitse handboeken. 

:::.'·= ... ·· ·'.'":'.=,•.,............. . .· .·.·.·.·•··. · .. · 
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De ontwerp-binnentemperatuur ei is niet de lucbttemperatuur, maar de z.g. resulterende temperatuur, 

gedefmieerd als 

[3] 

~ = lucbttemperatuur in °C 

ew = gerniddelde wandoppervlakte temperatuur in °C (inclusief die van aanwezige verwarrningslicbarnen) 

n 

I: Aj 9 0j 
j = 1 

ew = ---=---n 
I: A 

0 1 J J= 

Aj = oppervlak van vlakj in m2 

[4] 

eoj = oppervlaktetemperatuur van vlak j in oc 
De reden dat met de resulterende temperatuur gerekend wordt, ligt in bet feit dat in rustige lucbt voor bet 
bebaaglijkheidsgevoel van de mens bet warrnteverlies door straling naar de omliggende wanden ongeveer even 
zwaar weegt als bet warrnteverlies door convectie naar de omgevingslucbt. 

Als met de resulterende temperatuur wordt gerekend, is een correctiefactor (e) noodzakelijk, die toeneemt met 
de warrntedoorgangscoefficient (U) aangezien de wandoppervlaktemperatuur als gevolg van bet grotere 
warrnteverlies lager wordt. 

Een tweede reden voor een correctie ligt in het feit dat de windsnelheden buiten hoger zijn dan die welke 
gelden voor de ontwerp-warrnte-overgangsweerstand Re van 0,04 m2 K/W, waarrnee gerekend is voor de 
bepaling van U. (Zie figuur 2) De warrnteweerstand is de reciproque waarde van de warrntedoorgang. 

Met de correctiefactor e gaat (2) dan over in: 

<I> = e.A.U (9i- 9) [5] 

De waarde vane wordt berekend met (6). Ter indicatie geldt tabell. 

e = (1- 0,04 U)-1 [6] 

U in W/(m2.K) 0,5 1,5 3,5 3,5 4,5 5,5 

correctiefactor 1,02 1,06 1,11 1,16 1,22 1,28 

Tabell = Correctiefactor e 

··,~.··.········•·e~~~W.~;in~~·~·~~:~ 
.. .. . . . - .. 
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Voor de ontwerp-binnentemperatuur gelden, tenzij anders 1s overeengekomen met een opdracbtgever, de 
ricbtwaarden volgens tabel 2 

Woningen 8j oc Bejaardenwoningen en verzorgingstehuizen oc 
woonkamer, zitkeuken in open verbinding met woonkamer 

garage 

berging, minimaal 

Kantoren 

kantoorvertrekken en andere ruimten waar personeel verblijft 

gangen, archiefruimten 

toiletten 

Ziekenhuizen, verpleegtehuizen 

verpleegkamers, behandelings-, spreek- en onderzoekruimten 

verblijfplaatsen voor personeel 

gangen 

toiletten patienten 

toiletten personeel 

20 zitkamer 

10 

Tabel2: Richtwaarden voor de ontwerp-binnentempera 0; in diverse ruimten. 

De ontwerp-buitenlucbttemperatuur bedraagt volgens NEN 5066 voor bet gebele land -7°C. 

22 

18 

20 

Bij een aangrenzende verwarmde ruimte, voor zover bet geen ruimte van een aangrenzend gebouw betreft, 
moet voor de temperatuur e de voor die aangrenzende ruimte geldende ontwerp-binnentemperatuur worden 
aangebouden. 

Is de aangrenzende verwarmde ruimte een ruimte van een belendende wooing, dan moeten voor de temperatuur 
e in deze aangrenzende ruimte de volgende ricbtwaarden worden aangebouden : 

bij woningen met een individuele installatie 9 = 10°C; 
bij woningen aangesloten op een centraal ketelbuis e = l5°C; 
bij woningen met lokale verwarming e = 5°C. 

Is de aangrenzende verwarmde ruimte een ruimte van een belendend gebouw, dan moet voor de temperatuur in 
deze ruimte worden aangebouden e = 10°C. 

Is de aangrenzende ruimte onverwarmd dan volgt de temperatuur e daarin uit: 

~ ~ nj- vj. p. c ce- 9e) . L e. Ue.Ae + ~ ce- 9i). e. Ui.Ai + ~ ce- 9omg) = 0 
3600 

[7] 

Tl)t;.- fac. ·Bouwkunde -<Jfi$tanatietebhni$K /.·. 
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met : 
e 
Oe 

= 
= 

temperatuur in de niet-verwarmde aangrenzende ruimte in °C (de resulterende temperatuur) 
ontwerp-buitentemperatuur in °C 

ei = ontwerp-binnentemperatuur in elk van de aan de niet-verwannde ruimte grenzende ruimten in oc 
I.e.Ue.Ae= som van de produkten van correctiefactor, warmtedoorgangscoefficient en oppervlak van bet 

begrenzingsvlak dat de scheiding vormt met een andere aangrenzende ruimte in W/K. 
nj = ventilatievoud van de aangrenzende ruimte in b-l 

Vj = volume van de aangrenzende ruimte(n) in m3 

p = dichtheid van de binnenkomende Iucht in kg!m3 
c = soortelijke warmte van de Iucht in J/(kg.K) 
00 mg = temperatuur van de binnenkomende Iucht in °C 

Bij buitenlucht is dit de ontwerp-buitentemperatuur Oe 

Het transmissiewarmteverlies per vertrek wordt gevonden door bet sommeren van de warmtestromen volgens 
(5) over aile begrenzende wanden. 
Specifiek geeft NEN 5066 nog aan hoe bet warmteverlies door begane grondvloeren, al dan niet voorzien van 
kruipruimten of niet verwarmde van de buitenlucht afgesloten kelders, dient te worden bepaald (zie hiervoor 
bijlage A van deze norm ofbijlage Evan ISSO-publicatie 4 (uitgave 1992)). 

Als in een ruimte vloerverwarming wordt toegepast, behoeft uiteraard geen warmteverlies door de vloer in 
rekening te worden gebracht. De warmtedoorgangscoefficient U wordt gedefinieerd als : 

1 1 J 1 
-=-+:E-+- [8] 
u hcve A hcvi 

hcve• hcvi = warmte-overdrachtcoefficient aan respectievelijk 
de buitenzijde en de binnenzijde 

d,A = 
(de vertrekzijde) van de wand (in Wfm2K). 

laagdikte (in m) en bijbehorende 
warmtegeleidingscoefficient (in W/K..m) van bet 
materiaal bij een samengestelde wand (zie figuur 1) 

1 1 

hcve hcvi 

Figuur 1 : Doorsnede van een samen
gestelde wand 

In plaats van deze notaties wordt ook vaak gebruik gemaakt van warmteweerstanden, aangeduid met R 
(in m2 KIW): 

1 
Re= 

hcve 

1 
Ri = 

he vi 

d 
Rc= :E A. 

[9] 

[10] 

[11] 
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[12] 

Re.Ri 

Rc 

= 

= 

warmte-overdrachtsweerstand aan respectieve1ijk de buitenzijde en de binnenzijde van de wand 

warmteweerstand van de constructie 

Rt = de totale warmteweerstand "1ucht op 1ucht" van de wand. 

Daarmee gaat de formu1e (8) op de vorige pagina over in : 

~u _= 
1 

= 

Voor gebruike1ijke waarden van Re en Ri zie figuren 2 en 3). 

Fig. 2 : Re en Ri indien een dak, vloer of 

wand grenst aan de buitenlucht 

JUE 2fac: .Bol.lwkunde -Jnstallatietechniek . . . 

[13] 

Fig. 3 : Re en Rj indien een plafond, vloer of 

wand grenst aan een binnenruimte 

,.,:\- ·,:, .. 

KaPIIi:llll~rektlningen t;b.v. het lnllt$llalleonlweiP • aii{I.'~S4lhlllvn 
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In constructies kunnen koudebruggen voorkomen (aansluitingen van kolommen of balken}, die bet 
warmteverlies verhogen; zie figuur 4. 

isola tie 

A. lijnvormige koudebruggen 
(linkerzijde is buitenomgeving 

isolatie 

koudebrug 

B. ribbenvloer 
vloerelement ------" 
koudebrug 

Figuur 4: Voorbeelden van constructies met koudebruggen 

isola tie 

In dat geval moet de gemiddelde U-waarde worden bepaald volgens NEN 1068 "Thermiscbe isolatie van 
gebouwen Rekenmetboden". Zij dient te worden bepaald zodra bet oppervlak van de koudebrug meer dan 5% 
van bet totaal van de constructie bedraagt. 
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Het ventilatiewarmteverlies 

Door kieren bij de randen van te openen ramen en deuren of via ventilatieroosters ontstaat natuurlijke 
ventilatie, waarbij koude buitenlucht naar binnen stroomt. Voor de berekening van het benodigd verwarmings
vermogen gaat de NEN 5066 er vanuit dat dit luchtdebiet rninimaal overeenkomt met de vereiste 
luchtverversing. 

De koude buitenlucht moet tot vertrektemperatuur worden opgewarmd en daar moet de verwarmingsinstallatie 
in kunnen voorzien. Bij mechanische ventilatie wordt lucht meestal centraal verwarmd tot op de toevoertempe
ratuur voor de ruimte. Het vermogen van deze v66rverwarming wordt niet geteld bij de warmteverliezen van 
de ruimte, maar wel bij de benodigde capaciteit van de warmtebron (bijvoorbeeld de ketel). 

Bij woningen moet de ventilatie van de verschillende vertrekken rninimaal voldoen aan NEN 1087 "Ventilatie 
van woongebouwen-Eisen" (zie tabel 3). 

Ruimte 

woonkamer 

garage 

Tabe/3: 

vloeropp. :s; 10 m2 

v~oeropp. > 1Qm2 

Volumestroom min. qv in m3fs 

o,qo1 per m2 vloeroppervlak 

rninirnaal 0,021 

0,021 + ventilatie-eisen van de 'andere ruimten' 

0,001 per m2 vloer()ppervlakte mi11imaal Q,007 

0,014 

Ventilatie-eisen voor diverse ruimten in woningen volgens NEN 1087 

Verder wordt onderscheid gemaakt in woningen waarvan de luchtdoorlatendheid al dan niet voldoet aan de 
norm NEN 2687 "Luchtdoorlatendheid van woningen-Eisen". 
Als die daar we1 aan voldoet betekent dat, dat de luchtdoorlatendheid qv10 van de omhulling overeenkomt met 
de eisen volgens tabel 4. 
Hierin in qv10 bet luchtdebiet bij een overdruk van 10 Paten opzichte van de buitenlucht. 
Verder betekent klasse 1 natuurlijke venti1atie of natuurlijke toevoer in combinatie met mechanische afvoer; 

klasse 2 mechanische toevoer in combinatie met natuurlijke afvoer of mechanische toe- en 
afvoer. 

Klasse Bruto qv 10 maximaal 
woningvolume m3 (volgens NEN 2687) 

groterdan kleiner dan m3fs 

1 - 250 0,1 
.... 

250 500 0,15 

500 - 0,2 

2 - 250 0,05 

250 - 0,08 

Tabe/4: Luchtdoorlatendheidseisen met betrekking tot de berekening van het ventilatiewarmteverlies bij 
woningen (NEN 2687) 

. 
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Het ventilatiewarmteverlies bedraagt dan : 

[14] 

4>v = bet ventilatiewarmteverlies, in W; 

qy = de volumestroom Iucht, in m3/s; 

p = de dichtheid van de Iucht, in kgtm3, p = 1,2 kgtm3; 

c = de soortelijke warmte van de Iucht, in J/(kg.K), c = 1000 J/(kg.K); 

8· I = de ontwerp-binnentemperatuur °C; 

8e = de ontwerp-buitentemperatuur °C 

Voor deze woningen (waarvan de luchtdoorlatendheid dus voldoet aan NEN 2687) dient men voor de 
volumestroom qv bet maximum te nemen van de minimum eisen volgens NEN 1087 (zie tabel 3) of van de 
ventilatievouden die gevonden wordt met de tabellen 5 tim 7. 

De volumestroom qv volgt dan uit : 

qy = o. n. 

waarbij: 

v 
3600 

[15] 

o = omgevingsfactor; altijd gelijk aan 1, behalve bij zeer vrij gelegen laagbouw 

n = ventilatievoud in m3fm3.h 

V = ruimte-inhoud in m3. 
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binnenland geen doorzonwoning doorzonwoning 

klasse 

meergezins hoogbouw 

- woonkamer 

- keuken aan galerij 

aan portiek 

-hal 

- slaapkamer 

meergezins laagbouw * 
- woonkamer 

- s1aapkamer 

HAT-woning * 
- woonkamer 

- keuken 

-hal 

- slaapkamer 

eengezinwoning * 

- badkamer 

- slaapkamer 

- zolder 

gesloten keuken 

1 2 

1,7 0,7 

openkeuken gesloten keuken openkeuken 

1 2 1 2 1 2 

1,3 

2,6 

1,6 

1,2 

2,0 

2,0 0,8 1,8 0,7 1,3 0,4 

* Laagbouw : indien geen bebouwing in de naaste omgeving aanwezig, dient men de waarden 
met 1,5 te vermenigvuldigen (zie formule (15)) 

Tabel5: Te hanteren waarden voor het ventilatievoud (n in m3fm3.h) voor ruimten in woningen 
ten gevolge van infiltrerende buitenlucht. Windsnelheidsgebied: binnenland (ziefig. 4) 

• • • • y ••••••• 
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kustgebied geen doorzonwoning doorzonwoning 

gesloten keuken openkeuken gesloten keuken openkeuken 

klasse 1 2 1 2 1 2 1 i 2 

meergezins hoogbouw 

- woonkamer 2,3 1,4 2,9 1,3 2,9 1,6 4,5 2,0 

- keuken aangalerij 6,1 2,5 4,1 1,8 5,4 2,7 9,6 4,2 

aanportiek 3,5 1,4 2,4 1,0 3,1 1,6 5,6 2,3 

-hal 2,9 1,3 2,3 1,6 2,9 1,6 3,4 1,8 

- slaapkamer 5,0 2,7 3,6 1,8 4,3 3,0 4,7 3,3 

meergezins laagbouw * 
- woonkamer 1,3 0,8 1,9 0,6 1,5 0,7 2,5 1,0 

- keuken aan galerij 3,9 1,4 2,8 0,8 3,3 1,3 5,1 2,0 

aan portiek 2,2 0,8 1,7 0,4 1,9 0,8 3,0 1,2 

-hal 1,6 0,6 1,4 0,8 1,5 0,9 1,8 1,0 

- slaapkamer 2,8 1,4 2,1 0,9 2,4 1,4 2,6 1,5 

HAT-woning * 
- woonkamer n.v.t. n.v.t. l 4,1 

n.v.t. n.v.t. 3,6 1,8 
1,4 

- keuken n.v.t. n.v.t. ) n.v.t. n.v.t. 6,7 3,2 

-hal n.v.t. n.v.t. 3,9 1,5 n.v.t. n.v.t. 3,3 2,4 

- slaapkamer n.v.t. n.v.t. 4,6 3,0 n.v.t. n.v.t. 3,9 2,6 

eengezinwoning * 
' 

- woonkamer 2,0 1,1 min.qy 0,4 min. qy i 0,6 2,1 0,9 

- keuken 3,4 : 1,4 3,4 1,5 2,5 1,0 7,9 2,5 

f·· 
- hal, overloop 3,0 1,5 4,0 2,3 3,2 1,5 4,6 1,1 

- badkamer 4,7 1,9 4,5 2,0 4,7 1,9 4,7 1,7 

- sla; -•- 1,6 0,9 1,6 1,0 1,7 ' 0,9 1,9 0,9 
i-········· 

- zolder 2,9 1,3 2,7 1,5 3,0 1,3 2,1 0,8 

* Laagbouw: indien geen bebouwing in de naaste omgeving aanwezig, dient men de waarden 
met 1,5 te vermenigvuldigen (zie formule (15)) 

Tabel6: Te hanteren waarden voor het ventilatievoud (n in m3fm3.h) voor ruimten in woningen 
ten gevolge van infiltrerende buitenlucht. Windsnelheidsgebied: kustgebied (ziefig. 4) 
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Den Helder e.o. geen doorzonwoning doorzonwoning 

gesloten keuken openkeuken gesloten keuken 
• 

open keuken 

klasse 1 "2 1 2 
; 

1 : 2 1 2 

meergezins hoogbouw !. 
i 

. 

- woonkarner : 3,0 2,2 i 3,5 l 1,8 ~·~ i 2,3 6,1 
• 

2,9 

- keuken aan galerij 
! 

7,8 3,5 5,0 2,6 6,8 : 3,9 . 12,8 6,0 
................ ······· . ................. 

aan portiek 4,5 2,1 2,9 1,6 : 3,9 
• 

2,2 7,4 3,5 
. 

-hal 3,9 1,8 3,0 i 2,3 3,9 2,2 4,5 2,5 ; 
!············ 

4,2 l : i 
.................. 

- slaapkarner 6,8 4,8 2,7 5,9 4,2 6,3 4,7 

meergezins laagbouw * ; 
; 

!···································· 

0,9 l 
.............. 

1,0 i - woonkarner 1,6 2,3 0,8 2,1 3,3 1,4 

- keuken aan galerij 
• 

4,5 1,8 3,3 1,2 ; 4,1 2,0 ; 7,1 2,8 
........... , .... 

• 1,2 l aan portiek 2,6 1,0 . 2,0 0,6 2,3 4,1 
• 

1,6 

-hal 
............................... I 

2,1 1,0 1,7 1,2 : 2,1 1,0 2,6 . 1,2 
.... .......... . 

i 3,4 ; - slaapkarner 3,7 1,9 2,6 1,4 3,1 2,0 2,3 

HAT-woning * 
- woonkarner n.v.t. n.v.t. l 5,3 

n.v.t. n.v.t. 4,8 2,4 
2,0 

8,9 I 4,1 ··· - keuken n.v.t. n.v.t. ) n.v.t. n.v.t. 
........... !················· ....... 

-hal n.v.t. n.v.t. 4,7 2,3 n.v.t. n.v.t. 4,3 3,4 
................ 

- slaapkarner n.v.t. : n.v.t. 5,9 3,7 n.v.t. n.v.t. 5,2 3,4 

eengezinwoning * ... . . .... ...... 

- woonkarner 3,4 l 1,4 min.qv 0,6 1,5 0,7 : 2,7 1,1 
. .. ...................... 

- keuken 4,3 1,9 5,2 2,0 3,0 1,3 7,2 3,3 
- hal, overloop 3,8 : 1,9 5,2 2,9 4,0 1,9 3,1 1,5 
- badkarner 5,5 : 2,7 5,6 2,9 5,5 2,6 : 5,8 2,5 
- !i:laankamer 2,2 

I 
1,3 2,2 1,4 2,2 1,3 2,5 1,4 

- zolder 4,1 1,9 ·. 3,9 2,1 4,2 . 1,9 2,9 1,2 

* Laagbouw: indien geen bebouwing in de naaste omgeving aanwezig, dient men de waarden 
met 1,5 te vermenigvuldigen (zie formule (15)) 

Tabel7: Te hanteren waarden voor het ventilatievoud (n in m3fm3.h) voor ruimten in woningen 
ten gevolge van infiltrerende buitenlucht. Windsnelheidsgebied: Den Helder e.o. (ziefig. 4) 

V oor woningen waarvan de luchtdoorlatendheid niet voldoet aan NEN 2687 wordt bet ventilatievoud 
aangehouden volgens tabel 8. 

Het verse-luchtdebiet bij utiliteitsgebouwen wordt bepaald uit de ventilatie-eis op grond van hinderlijke of 
schadelijke stoffen die vrijkomen (MAC-waarde). Als die eis niet van toepassing is, wordt in de NEN 5066 
uitgegaan van 0,01 m3fs (of wei 36 m3fh) per persoon. 

Windsnelheidgebied Badkarner Overige vertrekken 

binnenland 5,4 2,7 
kustgebied 7,5 3,8 
Den Helder e.o. 9,8 5,8 

Tabel8: Richtwaarden voor het ventilatievoud (in h-1) voor woningen die niet voldoen aan de NEN 2687. 
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Katwijk 

Den Haag~ • Voorburg 

Hoek van Holland • Rijswijk 

binnenland 

Fig. 4 : Indeling van Nederland in windsnelheidsgebieden 

Is de bezetting nog niet bekend dan kan een vo1umestroom van 0,002 m3/s per m2 geveloppervlakte worden 
aangehouden. Deze waarde is gebaseerd op een debiet van 35 m3fh per persoon, een bezetting van 10m2 vloer
oppervlak per persoon en een vertrekdiepte van ca. 5,5 m. 
Specifieke eisen gelden betreffende de ventilatie van schoolgebouwen, laboratoria en ziekenhuizen. 

Bij de berekening van het ventilatiewarmteverlies van utiliteitsgebouwen wordt bovendien nog onderscheid 
gemaakt naar de luchtdoorlatendheid van de gevel. 
Een norm hiervoor (NEN 2689) "Luchtdoorlatendheid van utiliteitsgebouwen-Eisen" is in voorbereiding. 



Warmtebehoefte van gebouwen blad- 148-

Opwarmtoesla&f-vermoa:en 

Voor het bepalen van bet opwarmvermogen wordt onderscheid gemaakt in drie bedrijfswijzen: 
continu bedrijf : de binnentemperatuur wordt gedurende het etmaal op een constante waarde gehouden; 
continu bedrijf met bedrijfsbeperking : de binnentemperatuur wordt gedurende een aantal uren 
(bijvoorbeeld tijdens de nacht en de weekenden) op een lagere waarde dan de overige uren ingesteld; 
bedrijfsonderbreking : de installatie wordt gedurende een aantal uren per etmaal uitgeschakeld. 

Om na een bedrijfsbeperking of -onderbreking binnen een zekere tijd de gewenste binnentemperatuur te 
bereiken moet bij het bepalen van bet te installeren verwarmingsvermogen per ruimte behalve met de som van 
transmissie en ventilatiewarmteverlies ook gerekend worden met een daarbij op te tellen opwarmvermogen. 

Het opwarmvermogen is afhankelijk van : 
de duur van de bedrijfsbeperking of -onderbreking; 
de gewenste duur van het opwarmen (opwarmtijd); 
de minimumwaarde van de binnentemperatuur tijdens een beperking (nacht- of weekendverlaging); 
de zwaarte van bet gebouw, dat wil zeggen de gebouwmassa die door warmte-afgifte van invloed is op het 
verloop van de binnentemperatuur; 
het oppervlak en de afwerking ervan. 

Voor woningen met zware respectievelijk middelzware constructies zijn richtwaarden voor de specifieke 
opwarmtoeslag Pin W/m2 accumulerende oppervlakte bepaald en aangegeven in tabel 9. De toeslag in deze 
tabel is gebaseerd op een bedrijfsbeperking (nachtverlaging) gedurende 8 uren en in de praktijk als acceptabel 
beoordeelde opwarmtijden. Voor Iichte constructies bestaat geen handberekeningsmethode. 
Aanbevolen wordt voor bet vaststellen van de specifieke opwarmtoeslag P uit te gaan van een opwarmtijd van 
1 uur en een opwarmtraject : 

[16] 

er- ero zijn hierin de resulterende temperatuur aan respectievelijk het begin en bet eind van de opwarmtijd. 

Pin W/m2 accumulerende oppervlak 

opwarmtijd van 1 uur opwarmtijd van 2 uur 

~er = (9r - 9ro) in °C 1 2 3 1 2 

Pin W/m2 1 5 10 1 2,5 

Tabel9: Richtwaarden voor de specifieke opwarmtoeslag P bij een opwarmtijd van 1 of 2 uur, 
inclusief de vertragingstijd 

Bij de berekening van P is uitgegaan van de volgende vertragingstijden : 
bij indirect gestookte luchtverwarming 0,2 uur 
bij radiatoren en/of convectorenverwarming 0,2 uur 
bij v1oerverwarming 0,7 uur 
bij direct gestookte luchtverwarmers 0 uur 

3 

5 

De vertragingstijd is de tijd die verloopt tussen het moment van overschakelen op dagbedrijf en de eerste 
merkbare verhoging van de vertrekluchttemperatuur. De vertragingscapaciteit hangt samen met de capaciteit 
van ketel en verwarmingssysteem. 

·.····... .. . . . . . ·. ..··.·.· .·.· ·.··.· .. · .. · ... · .. · .. ··. 
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Het in rekening te brengen accumulerende oppervlak Aa in m2 is de som van de oppervlakken van aile 
begrenzende vlakken Aw (met uitzondering van de ramen) en van bet oppervlak van bet meubilair Am: 

[17] 

Het oppervlak van de begrenzende vlakken kan gelijk worden gesteld aan bet oppervlak dat bij de berekening 
van bet transmissiewarmteverlies is gebruikt. 

Bij vlakken, aan de binnenzijde voorzien van een isolatielaag en bij verlaagde plafonds moet, vanwege de 
verminderde warmte-opname of -afgifte bij bet berekenen van de som van de oppervlakken 0,7 maal bet 
oppervlak hiervan in rekening worden gebracht. 
Gelsoleerde oppervlakken met een niet steenachtige afwerklaag worden niet meegerekend. 
Het oppervlak van de verwarmde wand of vloer moet niet worden meegerekend. 

Vertrek 

- woonkamer 

-keuken 

- hal, overloop 

- slaapkamer 

- badkamer 

- zolder 
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Richtwaarden voor het warmte-accumulerende oppervlak Am van meubilair in diverse 

ruimten van woningen in m2 

~ ~ 

De berekening van de totale opwarmtoeslag <1>0 of opwarmvermogen voor een ruimte hangt samen met de 

wijze waarop de installatie wordt geregeld. 

a. regeling per vertrek 
Als elke ruimte afzonderlijk wordt geregeld door middel van bijvoorbeeld thermostatische afsluiters moet 
bet opwarmvermogen voor elke ruimte worden berekend met de formule : 

waarin: 
<1>0 = bet opwarmvermogen, in W; 

Aa = bet accumulerende oppervlak van de ruimte, in m2 volgens formule (16); 

P = de specifieke opwarmtoeslag, in W/m2, ontleend aan tabel9. 

[18] 

In dit geval wordt de opwarmtoeslag in eerste instantie afgeleid voor de woonkamer, bet qua comfort 
gevoeligste vertrek; immers bij dit type regeling kunnen voor de verschillende ruimten onderling verschillende 
waarden voor de nachtverlaging en opwarmtijd worden gehanteerd. 

b. regeling met centrale thermostaat : 
W ordt de installatie geregeld door een kamerthermostaat, dan wordt bet opwarmvermogen aileen voor de 
ruimte met de kamerthermostaat berekend met formule (18). 

Vervolgens moet voor deze ruimte worden bepaald de verhouding 

[19] 
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waarin: 
"( = een verhoudingsfactor; 
<1>0 = bet opwarrnvermogen, in W; 

(<1>1 + <l>v) de som van bet transmissie- en ventilatiewarrnteverlies, in W. 

Bij dit type regeling zal de opwarrntijd voor de niet geregelde vertrekken lager zijn dan voor bet geregelde 
vertrek. 

Toelichting : 
Als de opwarrntoeslag voor de niet geregelde ruimten op dezelfde wijze wordt berekend als voor de geregelde 
ruimte, zal blijken dat in bet algemeen deze toeslag uitgedrukt in procenten van (<1>1 + <l>v) boger is dan die voor 

de geregelde ruimte. Dit heeft tot gevolg dat de water- of luchtverdeling over de verschillende ruimten tijdens 
bet opwarrnen zal afwijken van die in de (quasi-)stationaire toestand, waarbij alleen bet transmissie- en 
ventilatiewarmteverlies wordt afgedekt. 

Voor de berekening van bet opwarrnvermogen van utiliteitsgebouwen wordt uitgegaan van: 
een bezettingsperiode op werkdagen gedurende 10 a 12 uur 
een radiatorenverwarming, waarbij direct bij bet opstoken water van 90°C beschikbaar is 
een ontwerp-binnentemperatuur van 20°C, met dien verstande dat op maandagmorgen 
(na weekendverlaging) om 08.00 uur bet binnenklimaat behaaglijk is. 

De figuren 5 t/m 7 geven enige richtlijnen voor de opwarrntoeslag Pin W/m2 accumulerende oppervlak voor 
een ruimte bij nacht- of weekendverlaging van respectievelijk een zware, een middelzware en een Iichte 
constructie. 
Als indicatie voor de zwaarte van de constructie geldt daarbij : 

zwaar: 
Gevel aan de binnenzijde van beton, vloer/plafond van beton met afwerklaag, binnenwanden van beton of 
metselwerk (specifieke werkzame massa > 100 kg/m2). 

mid<lelzwaar: 
Gevel aan binnenzijde van beton, vloer/plafond van beton met afwerklaag, gangwand van metselwerk, 
tussenwanden van isolatie met afwerklaag (specifieke werkzame massa 60- 100 kg/m2). 

Iicht : 
Gevel aan de binnenzijde van isolatie met afwerklaag, vloer/plafond van beton met afwerklaag, 
binnenwanden van isolatie met afwerklaag (specifieke werkzame massa < 60 kg/m3). 

De specifieke werkzame massa (SWM) volgt uit : 

SWM = E f. p . d . Aw I l:Aw' - ] 

met: 
Aw = bet van binnenuit zichtbare desbetreffende wandoppervlak in m2 

p = soortelijke massa in kg/m3 

[20] 

d = de werkzame dikte in m; d.w.z. de halve feitelijke dikte met een maximum van 0,06 m 
f = reductiefactor voor isolerende deklaag (verlaagd plafond f = 0,7) 
LAw' bet totaal van de van binnenuit zichtbare wandoppervlakken. 

Voor bet accumulerende oppervlak van meubilair kan 1,8 m2Jm2 vloeroppervlak worden aangehouden. Als 
parameter is de nachtverlaging tijdens de bedrijfsbeperking opgenomen, nl. 9°C, 6°C en 3°C. Deze waarden 
komen overeen met een minimumtemperatuur van respectievelijk 11, 14 en 17°C. Bij een bepaalde opwarrntijd 
en minimum temperatuur gedurende de nacht of bet weekend is de specifieke opwarrntoeslag P af te lezen. 

··-ruE.- fac .. ·.eoi.JWl<unde ~ lnstallatietechniek 
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Figuur 5.: Specifieke opwarmtoeslag P bij "zware" constructie van gebouwen en een gekozen opwarmtijd t. 
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Figuur 6: Specifieke opwarmtoeslag P bij "middelzware" constructie van gebouwen en een gekozen 
opwarmtijd t. 

TUE "fa&Bouwk:unde ... ··lnstalfatiet~h~iek 
·.·· . . .... .. . .. · 

it$Pilcl~AIJ(~~i.b.v. !J\Stitllaliei! ~ aug.~~hllfvn 



Warmtebehoefte van gebouwen blad- 153-

dagperiode 
7 

-c: 6 ~ 
2. 

"0 5 
::" -

i 
4 

3 

2 

1 

~ nachtver1aging-

"' ~ + 

"" "" "goc r--.. 
' 

........... 
~ 6"C 

~ 
~ !'-.... 

r- 3°C 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

--•..,._~ opwarmtoeslag P (W/m 2) 

meerdaagse bedrijfsbeperking 

28 

24 

'2 20 
~ 
2. 

"0 16 ==---

i 12 

8 "" nachtver1aging 
I 

~ "'-~ ~ "' ~ 9oC 
..... 
~ 

............... 6°C 

1---r--- 3°C 

4 

0 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 

_______ ..,.__ opwarmtoeslag P (W/m 2) 

Figuur 7 Specifieke opwarmtoeslag P bij "Lichte" constructie van gebouwen en een gekozen opwarmtijd t. 
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Warmteverliesberekenin~:en in buurlanden 

Het kan wellicht interessant zijn de in Nederland gangbare berekeningsmethodiek te toetsen aan die van onze 
buurlanden. 

Een goed beeld van de verschillende methoden en de invloed daarvan op de resultaten van een warmteverlies
berekening voor een referentiemodel geeft bijgevoegde publicatie van P. Simmonds: 
Heat loss: "A comparison of four European calculation methods". 

Belangrijke bevindingen zijn: 

De Belgische en Duitse methodieken zijn uitsluitend gebaseerd op de berekening voor bet warmteverlies 
ten gevolge van een stationaire warmtestroom. 

De Engelse en Nederlandse methodieken houden ook rekening met dynamische aspecten van de 
verwarming (nachtverlaging c.q. aanwarming). 
Ofschoon beide methodieken wezenlijk verschillen heeft dit geen invloed op bet berekeningsresultaat voor 
bet referentiemodel. 

Als gevolg van bet opnemen van de aanwarmtoeslag in de Nederlandse berekening hebben de bier te 
installeren verwarmingsinstallatie een wezenlijk grotere capaciteit dan die in Duitsland of Belgie. 
De vraag kan gesteld worden of deze aanwarmtoeslag mettertijd niet meer zal verdwijnen uit onze 
transmissieberekeningen. 

Zeker wanneer woningen en gebouwen zeer goed ge'isoleerd zullen zijn, zal de invloed van bet periodiek 
afschakelen van een verwarmingsinstallatie op de ontwikkeling van de ruimtetemperatuur (nachtverlaging) 
zeer beperkt zijn. Toepassing van Iichte, goed isolerende constructies reduceert bovendien de invloed van 
de specifieke werkzame massa. 

In een dergelijke situatie is een overgedimensioneerde installatie eerder een nadeel dan een voordeel, gezien de 
moeilijke regelbaarheid; vooral bij deellast. Dit zal zich uiten in bet frequent aan- en uitschakelen van de 
verwarmingsketel. Daarom mag veel eer worden verwacht dat de ontwikkeling zal gaan in de richting van een 
verdere verbetering van de bouwfysische kwaliteit van onze gebouwen. Hierdoor zullen de warmteverliezen 
beter beheersbaar worden en de berekeningen ervan op basis van veel eenvoudiger modellen dan thans zelfs 
betrouwbaarder kunnen worden uitgevoerd. 

In dit verband kan bijvoorbeeld de publicatie"Vereinfachte Heizlastberechnung ftir hochwarmgedii.mmte 
Gebiiude" van D. Wolff; J. Budde en H.P. Sproten worden gelezen. (zie literatuurlijst). 



W armtebehoefte van gebouwen 

Bijlage: 

0 
i?...... .... 
:::J 
:::J 

~ 
Q) 
a. 
E 
~ c:: 
Q) 
c:: 
c:: as 

Bepaling condensatiegrens glas 

14 

VOOt'beeld: enkel glas 
9-binnen 2o•c 
9-buiten -s•c 
maximale R.V. 29% 

blad- 155-

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

~ 
'0 
'Qj 
s:::. 
.Ql 
E 

~ 
Q) 
> 
Q) 

+=< 
CIS 
Q) 
a: 

0 
i?...... .... 
:::J 
:::J -CIS .... 
Q) 
a. 
E 
Q) -c:: 
Q) 
c:: 
c:: as 

-17 -16 -15 -14 -13 -12 -1 0 -8 -6 -4 -2 -0 2 4 6 8 1 0 12 14 

Buitentemperatuur [0 C] 



2. Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 156-

Koellastberekenina= 

De berekening van de koellast van gebouwen in de zomer is wezenlijk omvangrijker dan die voor de bepaling 
van bet voor verwarming in de winter benodigde vermogen. 
De koellast van een vertrek bestaat uit de som van de warmtestromen afkomstig van een aantal exteme en 
interne bronnen. 
Daarbij mag men niet uitgaan van de som van bet maximum van deze bronnen, aangezien deze maxima op 
onderling verschillende momenten kunnen optreden. 
Met name accumulatie van warmte in de gebouwmassa, via stralings- en convectieve warmte-overdracbt, 
veroorzaakt een vereffening van de momentane warmtelast over een groter tijdsbestek. 
Bij de berekening van de koellast worden de volgende warmtebronnen betrokken: 

de 'voelbare' interne warmtebelasting (<I>i) bestaande uit : 

* de warmte-afgifte van personen <l>p 
* de verlicbtingswarmte <I>1 

* de warmte-afgifte van apparatuur <I>m 

de 'voelbare' exteme warmtebelasting (<I>e) met de componenten: 

* bet totaal (direct en diffuus) van de door bet glasvlak binnentredende zonnestraling <I>zg 

* bet totaal van de door de ondoorzicbtige gevel- en dakvlakken binnentredende warmte als gevolg van 
zonbelasting en bet verschil tussen buiten- en binnentemperatuur <l>zt 

* de warmtetransmissie door bet glas <I>1g 

* de warmtetoevoer als gevolg van infiltratie van buitenlucbt <I>f 

daarenboven de latente warmtebelasting (<I>131) als gevolg van : 

* door personen afgegeven verdampingswarmte <l>p.Iat 

* door infiltratie van buitenlucbt toegevoerde waterdamp <I>f.lat 

Deze warmtebelastingen zijn vrijwel alle variabel in de tijd, betzij continu (bijvoorbeeld overdag de 
zonnestraling), betzij discontinu (bijvoorbeeld de verlicbting). Voor zover deze belastingen gedeeltelijk 
bestaan uit stralingswarmte (zon, verlicbting), wordt de koellast in belangrijke mate beinvloed door de warmte
accumulatie in de gebouwmassa. 
De accumulatie-eigenscbappen van bet vertrek worden bier in rekening gebracbt afuankelijk van de specifieke 
werkzame massa van de gezamenlijke vertrekwanden. Met de werkzame massa van een wand wordt bedoeld 
dat deel van de massa dat ten gevolge van de dagfluctuaties van de aan bet wandoppervlak beersende 
warmtebelastingen temperatuurvariaties ondergaat (d.w.z. bet gedeelte van de massa dat binnen de 
'indringdiepte' valt). De specifieke werkzame massa (SWM) van bet vertrek wordt gedefinieerd als de som van 
de werkzame massa's van de vertrekbegrenzingsvlakken gedeeld door bet totale inwendige vertrekoppervlak. 
In formule: 

SWM = [1] 

waarin: 

mw = de werkzame massa van een laag van een wand, dak of vloer, of delen daarvan, in [kg]; 

ffiw = Pw·dwz·Aw,o 

dwz = de tbermiscbe effectieve dikte van de betreffende wand, dak, vloer of deel ervan, in [m]; 

fwm = een reductiefactor om bij wanden met isolerende deklagen de daardoor veroorzaakte vermindering 

van de warmte-indringing in rekening te brengen. 

TUE., fac.·Bouwkunde- lnstalfati~techniek 
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Bij deklagen zoals tapijt, houten paneel, geluidabsorberend (en warmte-isolerend) materiaal, 
verlaagd plafond, kan de waarden van fwm op 0,7 gesteld worden. Pleisterlagen worden als niet 
isolerend beschouwd (fwm = 1). 

Aw,o = bet binnenwerkse (van binnenuit zichtbare) oppervlak van bet ondoorzichtige deel (of delen) van 

een wand, vloer of plafond, dus exclusief glasvlakken en kozijnen en eveneens exclusief eventuele 
deuren en andere wanddelen met geringe massa, in m2. 

Aw,t = bet totale binnenwerkse (van binnenuit zichtbare) oppervlak van een wand, vloer of plafond, inclusief 

venster en deuren, in m2. 

Av = LAw,t 
is bet totale van binnenuit zichtbare oppervlak van bet vertrek, inclusiefvensters en deuren, in m2. 

Voor de bepaling van de koellast zijn in de loop van de jaren vele berekeningsmethoden ontwikkeld. Niet ai
leen hebben verschillende landen (US, Duitsland, Engeland, Nederland) allen hun eigen berekeningsmodellen 
opgesteld, maar zijn er in Nederland daarenboven nog eens meerdere berekeningswijze naast elkaar ontstaan. 
Terwille van de eenduidigheid bij bet interpreteren van berekeningsresultaten geldt thans in Nederland de norm 
NEN 5067 'Koellastberekening voor gebouwen'; toegelicht in ISSO-publikatie 8 'Berekening van bet thermisch 
gedrag van gebouwen bij zomerontwerpcondities'. 

Deze berekeningswijze kent vier elementen : 
berekening van de aan accumulatie onderhevige koellastbijdragen van verlichtingswarmte, zonbelasting 
via ramen, wanden en daken en de variatie in de buitentemperatuur 

berekening van de warmte-afgifte door personen 

berekening van de warmteproduktie van apparatuur 

invloed van tijdelijke stijging van de vertrekluchttemperatuur op de vermindering van de koellast. 

De berekening van met name bet eerste element - de aan accumulatie onderhevige koellastbijdrage - is zo inge
wikkeld gemaakt dat men hiervoor in eerste instantie op een computersimulatie is aangewezen. Daamaast kent 
de norm echter ook een(globale) verkorte berekeningsmethode, waarvan in de praktijk blijkt dat de resultaten 
voldoende nauwkeurig aansluiten bij die van de computersimulatie. 
Deze verkorte berekening behandelen wij hiema. 

De bijdrage van de verlichtingswarmte in de koellast wordt berekend uit : 

[W] [2] 

waarin: 

Qe = de koellast ten gevolge van de verlichting, in W; 

P1 = bet totaal gelnstalleerde aansluitvermogen van de verlichting, inclusief voorschakelapparatuur, in W; 

l1 = de reductiefactor in verband met eventuele afzuiging via armaturen; 

l2 = de vereffeningsfactor, waarmee de invloed van de accumulatie van verlichtingswarmte in rekening 

wordt gebracht. 

··.·•·············~~~~~·~.b.v,·~tl~~~~~·;·~~~ . . .. .. . . . . ... . ·······-· .. . 
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De reductiefactor l1 geeft aan welk deel van bet verlicbtingsvermogen een bijdrage tot de koellast levert. Bij 

sornrnige armatuurtypen wordt namelijk een gedeelte van dit vermogen onrniddellijk door lucbtafzuiging via of 
langs bet armatuur afgevoerd. 

De vereffeningsfactor lz wordt berekend met de formule: 

waarin: 
CF1 = de convectiefactor van bet verlicbtingsarmatuur 

SJv = de vertrekaccumulatiefactor voor de verlicbting 

CF1 * = gelijk aan CF1 tijdens de branduren: buiten de branduren is 

CF1 * = 0 

Ricbtwaarden voor CF1 zij gegeven in tabel 1. 

met lucbtafzuiging via armatuur en plafond 

geen lucbtafzuiging 

Tabell: Richtwaarden voor CF1 

( inbouwarmatuur 

~ opbouwarmatuur 

l vri j bangend 

[3] 

Type CF1 

I 0,2 

II 0,3 

III 0,4 

IV 0,5 

De accumulatiefactor SJv bangt af van de totale brandduur van de verlicbting (per dag); bet tijdsverloop vanaf 

bet moment van inscbakelen tot bet berekeningstijdstip en bet accumulatievermogen van bet vertrek. 
Dit laatste wordt bepaald door de werkzame massa SWM van bet vertrek. Het verband tussen de factor s1v en 

de volgens formule (1) gedefinieerde werkzame vertrekmassa is voor normaal voorkomende vertrektypen bij 
benadering lineair, zoals uit een groot aantal gedetailleerde computerberekeningen is gebleken. Dit lineaire 
verband is vastgelegd door middel van de waarden van Slv geldend voor twee referentiewaarden van SWM, na

melijk 0 kglm2 en 100 kglm2. Deze waarden van s1v, aangegeven door de symbolen SJv(O) en SJvOOO), zijn in 

tabellen in de norm weergegeven. De interpolatie kan worden uitgevoerd met de formule: 

c______SI_v _=_S_Iv-(0-) + {SI,(liJO)- SI,(Q)}. S= - [4] 

waarin: 

SJvOOO) = de accumulatiefactor voor verlicbtingswarmte bij een werkzame vertrekmassa SWM = 100 kgfm2 

SJv(O) = idem bij SWM = 0 kg/m2. 

Opmerking: 
In de bedendaagse kantoorgebouwen is, als gevolg van de toepassing van boogrendement (HF) verlichting en 
de tendens van lagere licbtniveaus (< 400 lux) in verband met beeldscbermgebruik, de bijdrage van de verlicb
tingswarmte aan de koellast sterk afgenomen.Wel moet men er mee rekenen dat de verlicbting vrijwel continu 
zal branden, afgezien van de perioden waarin een werkplek onbezet is. 
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De koellastbijdrage ten gevolge van zoninstraling door vensters (<l>zg) bangt af van bet verloop van de op bet 

venster vallende zonnestraling (gevelorientatie, maand en tijdstip), bet glasoppervlak (Ag). de zontoetredings

factor (ZTA), de eventuele bescbaduwing en de werkzame massa van bet vertrek (SWM). Het verband tussen 
de koellastbijdrage en de werkzame vertrekmassa is, evenals bij de verlicbtingswarmte, bij benadering lineair, 
zoals ook bier uit een groot aantal gedetailleerde computerberekeningen is gebleken. Dit lineaire verband is 
verwerkt in de formule voor de koellastbijdrage <l>zg : 

SMW 
<l>zg = z. A g. ZT A [ qzg(O) + { qzg(l 00) - qzg(O)} ·100 ] [W] 

waarin: 

<l>zg 

Ag 
ZTA 

= 
= 
= 

de koellast ten gevolge van de zonbelasting via de ramen, in W; 

bet glasoppervlak, in m2; 

de (absolute) zontoetredingsfactor; 

[5] 

z = de verbouding tussen enerzijds de op bet glas vallende directe en diffuse zonnestraling bij 
(gedeeltelijke) bescbaduwing en anderzijds de op bet glas vallende totale zonnestraling zonder 
bescbaduwing; 

qzg(lOO) = de koellast ten gevolge van de zonbelasting via de ramen per m2 per glas en bij ZTA = 1 en 

SWM = 100 kg!m2, in W/m2; 
qzg(O) = idem bij SWM = 0 kg!m2. 

Er wordt onderscbeid gemaakt tussen venstercombinaties met en zonder binnenzonwering. Dit is nodig omdat 
bij combinaties met binnenzonwering ca. 50% van de totaal binnenkomende warmtestroom door convectie 
recbtstreeks aan de vertreklucbt wordt toegevoerd (en daarmee direct een deel van de koellast wordt); terwijl 
dit bij combinaties z6nder binnenzonwering (met of zonder buitenzonwering) slecbts 5 a 10% is. De totaal bin
nenkomende warmtestroom wordt voor beide categorieen berekend met bebulp van de zontoetredingsfactor 
ZTA. 

Voor getalwaarden van de zontoetredingsfactor ZTA wordt verwezen naar tabel 2 en voor uitvoerige gegevens 
naar ISSO-publikatie nr. 2 'Zontoetredingsfactoren'. 

Uitgangspunten en nadere gegevens bij tabel2: 

gemiddelde invalsboek zonnestraling 45°; 

glasdikte 6 mm, tenzij anders vermeld; 

bij jaloezieen: lamelstand 45°; 

U-waarde afhankelijk van temperatuurniveau, temperatuurverscbillen en lucbtstroming 



Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 160-

TYPE BEGLAZING EN ZONWERING 
u 

ZTA CW/m2 K) 
buiten-binnen 

Onafgeschermd blank enkelglas 

~ - glasdikte 3 mm 0,85 5,7 +6,5 

- glasdikte 6 mm 0,8 5,7 +6,5 

~~ 
Blank enkelglas met binnenzonwering 

- jaloezieen, afuankelijk van kleur en luchtstroming 0,30-0,50 5,4+6,2 
- reflecterend doek; afhankelijk van openheid weefsel 0,25-0,50 4,0 +5,6 

I 

Blank enkelglas met buitenzonwering 

:~ 
- jaloezieen, afuankelijk van kleur en wind 0,10-0,15 ca. 5,0 
- verticaal doek; afhankelijk van kleur, openheid en wind 0,10-0,30 ca. 4,0 
- vlak uitvalscherm 0,15-0,20 ca. 5,5 

Onafgeschermd zonabsorberend enkelglas 

I - groen 0,54 5,7 +6,5 
- brons (bepaalde fabrikaten) 0,56 5,7 + 6,5 
- grijs 0,57 5,7 +6,5 

~ 
Onafgeschermd zonrejlecterend glas 

-coating niet-emissieverlagend (bepaald fabr.) 0,63 5,7 + 6,5 
- coating emissie-verlagend (in ontwikkeling) (0,71) (3,3) 

~~ 
Onafgeschermd blank dubbelglas 

- glasdikte 2 x 6 mm 0,7 3,2 + 3,4 

"'/ Blank dubbelglas met binnenzonwering 

~ ~ ~ - jaloezieen; afhankelijk van kleur en luchtstroming 0,35-0,55 3,0+3,2 
- reflecterend doek; afhankelijk van openheid weefsel 0,25-0,50 1,8 + 2,2 

I 

:~~ 
Blank dubbelglas met buitenzonwerlng 

- jaloezieen; afhankelijk van kleur en wind 0,10-0,15 ca. 3,0 
- verticaal doek; afuankelijk van kleur, openheid en wind 0,10-0,30 ca. 2,8 
- vlak uitvalscherm 0,15-0,20 ca. 3,0 

"=-1' 
Dubbel raam, blank glas, Iichte tussenjaloezieen 

~;~ 
- gesloten raamspouw 0,26 -
- matig (vrij) geventileerde raamspouw 0,16 -

I I - sterk (gedwongen) geventileerde raamspouw 0,13 -

Dubbelglas, absorberend buiten- blank binnenzijde 

I~ 
- groen blank 0,42 3,2 + 3,4 
- brons blank (bepaalde fabrikaten) 0,43 3,2 + 3,4 
- grijs blank 0,44 3,2 + 3,4 

Zonreflecterend dubbelglas 

~~ 
-coating niet emissie-verlagend (bepaald fabr.) 0,52 3,2 + 3,4 
- coating emissieverlagend (diverse typen) 0,25-0,50 2,0 + 2,2 
- beter isolerende gasvulling en coating, doch weinig zonreflecterend 0,66 1,8 

Tabel 2 : Waarden van de zontoetredingsfactor ZTA en de U-waarde voor verschillende combinaties van 
beglazing en zonwering. 

TUE- fac, 60uwkur18& -·lr1stallatietechniek 
·····.·,.. .:;··· .. '·'·:> ·, ·· .. , .·· '·.. ·. 

~reken/ligen t.b.v. hel lnstaltaBeOntWIJIP '~~~'95/PLSihhl!lvfl 



Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen 

type en omschrijving ZTA" CF u LTA 
(W/m2.K) 

~ 
glasdikte 11 

blank glas 4mm 0,83 0,01 5.7 a 6.5" 0.88 
onaf geschennd 6mm 0.80 0.01 5,73 6,5 0.88 

~ll 
blank glas met 
- buitenjaloezie 0,15 0,07 ca. 5,0 0.07~.13 

< - rolgordijn, afhankelijk van type 0,08~.12 ::.0,10 ca. 4.0 ca. 0.05 - en fabrikaat 0.1~.30 ::.0,05 0.1~.15 .!:! 
0 .. 
u 
;;; 
~ 

tl 

.. 
c 

·;:: 
u 

uitvalschenn rich t waarden : 0,17 0,13 ca. 5.5 0,18 ;l 
c 
0 
N 
c 
u 
c 
c 

:.c 
~ 

u absorberend glas "0 
c 

(gemiddelden van 0,54 0,06 5,7 a 6.5 0.70 0 - groen 
N 

- brons de verschillende 0,56 0,06 5.7 a 6,5 0.45 
- grijs fabrikaten) 0.57 0,06 5,73 6,5 0.39 

lli 
blank glas 
- met reOecterende coating 0,63 0,01 5,7 a 6,5 0,57 
- met reOecterende folie 0,21~.35 0,11~.07 4,9 a 5,5 0,18~.35 

0 blank glas en 
binnenJalotzieen (abs. factor 0,3) 

~ - geen luchtafzuiging " 0,44 0,46 5,4 a 6,2 0,14 -
- luchtafzuiging •• ca. 0,30 0,30 0.14 .!:! ;k 0 .. 

u 
;; 
~ .. 
·E . 

absorberend glas u 
' :s: en gordijn met 0,35~.40 ca.O,IO 435 groen 0,40 c I 

0 ' open weefsel brons 0,27 N 
c I grijs 0,24 u 
c 
c 

:.c 
v 
E r I', blank glas 

I I - mel coating 0.3~.40 ca.O,IO ca. 0,40 I' 435 ... - reOecterende folie 0.1~.30 ca.O,IO 0,13~.26 
I I en gordijn met open weefsel 

II In aile overige gevallen is uitgegaan van een glasdikte van 6 mrn. 
21 Gebaseerd op een invalshoek van 45° ta v. de directe straling; aandeel directe straling 7 5%, diffuse 

straling 25%. 
31 Bij hogere temperaturen en/of luchtsnelheden. 
41 Bijvoorbeeld via verlaagd plafond 

blad- 161 -

Tabel2 a. Zonweringssystemen met enkelglas, eventuele coatings niet ofweinig emissieverlagend. 
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Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 162-

type en omschrijving ZTA CF u LTA 
(W1m 2 .K) 

l1~ 
- dubbel blank glas 
- zonreflecterende emissoe· 0.2~.44 0,05 2,3 0.35-{).66 

~ verlagende coatmg op een .._ afhankelijk van type en .,... 

u der spouwoppervlakken fabrikaat 

c 
00 
~ .. dubbel blank glas ~ 

H~ 
00 zonreflecterende emissieverlagende 
·~ folie 
" "' - aan binnenoppervlak 0,17 0.27 2,1 0.10 c: 
c - aan spouwzijde buitenruot 0,10 0,11 2,3 0.10 N 
c: .., 
c: 
c: 

:.c 

:~ 
binnenruit blank ;; 

"0 buitenruit absorberend 
c: 

zonreflecterende emissieverlagende 0 
N I. 

I coating op een der spouwopper- 0,24 0,22 2.2 0,12 
I vlakken 

2 

fli j 
I ~. - dubbel blank glas 

.!:! I 

c I - zonreflecterend, !age emossiefactor 0,17-{),35 0,20 ca. 1,8 0,20-0.40 .. 
I - vitrage ~ 

" ~ 
~ 

~ 

\~ 
I 

- binnenruit blank 
c: 
~ I - buitenruit absorberend 
c: I - zonreflecterende emissieverlagende ca. 0,22 ca. 0,20 ca. 1.8 0,07 
" c: I coatmg op een der spouwopper-c: I :.c vlakken 

~ 
I 

- vitrage 

u dubbel blank glas 
gasvulling 

< I age enussief actor 0,66 0,05 1.8 ... (weinig zonrcflectercnd) 
. ~ 
0 
00 
~ .. 
~ 

~~~ 
00 

·E idem 
u 

met buitenzonwering 0,13 0,01 ca. 1,5 ca. 0,10 "' c: 
0 
N 
c: 
u 
c: 
c: 

:.c 
::; 

~~ 
dubbel blank glas "0 

c: gasvulling 0.1~.25 ca. 0,10 1.4--1,8 0.2~.40 0 
N 

emissieverlagende 
zonreflecterende folie 

00 

·E p: 

~~~ 
c ... dubbel blank glas 
0 " .... ~ gasvulling c: ~ 
.., 00 

!age emossoefactor 0.35-{),50 ca. 0.60 ca. 1,5 0,10 c: " c: -- " binnenzonwenng .£. .=. 
<; 
E 

L-------------------------------------------------------------------·--------------~ 

Tabel2 b. Zonweringssystemen met dubbelglas, gasvulling (minder geleidend) emissieverlagende coatings. 



Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 163-

type en omschrijving ZTA CF u LTA 
(W/m 2 .K) 

~~ dubbcl blank glas 0,70 0,03 3,2-3,4 0,74 

~~~ 
dubbcl blank glas. 
met buitenzonwering 
(gem. van jaloczicen, gordijnen 0,10--0,15 ca. 0,07 ca. 3,0 0,08-0,17 
en uitvalschennen) 

~ ~ 
binnenruit blank 

< buitenruit: grocn 0,42 0.06 3.2-3.4 0,61 
...... brons 0,43 0,06 3.2-3.4 0,39 
. !! 

grijs 0,44 0,06 3.2-3,4 0.34 c .. 
" ;;; 
~ 

~~ 
dubbcl blank glas .. 

:: 
zonrenccterend ·;: 

" coating met nonnale 0,52 0,02 3,2-3,4 0.53 ~ 

~ emissiefactor 
;:; 
:: 
:: 
E 

~~ 
dubbcl blank glas ::; 
aan het binnenoppervlak ] 
voorzien van ccn zonreflccterende 0,28-0,40 ca. 0.15 ca. 2,8 0,16-0,32 ;:: 
coating (iets lagere emissie) 

... , , dubbcl raam, blank glas. 

I tusscnjaloczieen 
- luchtspouw gesloten 0,26 0,17 3,0 0,1::! 
- spouw zwak geventilccrd met 

) 
buitenlucht 0,16 0,09 4.0 a 4,5 

0,12 J - spouw sterk geventilccrd met cat. I 
I 

buitenlucht 0,13 0,04 5,0 a 5,5 0,12 ,~ .... 

~ 
enkel blank glas voorzien 
van sterk zonrcflccterende 
coating die tevens lage 0,13 0.23 3,6 0,14 
emissiefactor hccft 

~ ~~ 
dubbcl blank glas 

- met binnenzonwering 0.30--0.45 0,40-0,60 2.0 a 2,5 0,12-0,30 ...... 
.!! zonder luchtafzuiging 
0 
"" = 
" ~ 

~~! 
.. 

binnenruit blank :: 

" buitenruit absorbcrcnd ca. 0,40 ca. 0,15 2.0 a 2.5 0,30-0,55 
~ 

vitrage :: 
c 
" :: 

" :: 

~~i 
dubbcl blank glas 

:.0 
zonreflccterende coating u 

E met nonnale emissie-factor ca. 0.45 0,15 2.0 a 2.5 ca. 0,45 
gordijn met open wccfscl 

Tabel 2 c. Zonweringssystemen met dubbelglas, geen emissieverlagende coatings ( een uitgezonderd), een 
speciale ruit. 



Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 164-

Van de vermelde zonreflecterende en -absorberende glassoorten bestaan verschillende fabrik:aten en typen. Bij 
een keuze dient men over de relevante gegevens van de fabrikanten te beschikken. 

Voor iedere zomermaand en 9 glasorientaties zijn de waarden van qzg(100) en qzg(O) voor de gevallen met en 

zonder binnenzonwering als functie van het beschouwde berekeningstijdstip weergegeven in de tabellen 3 en 4. 
Opmerking: 
De waarden van qzg behorende bij SWM = 0 zijn fictief; zij zijn ontstaan door extrapolatie van de rechte bena-

deringslijnen door de berekende punten. In verband hiermee is de geldigheid van de gegeven berekeningsme
thode beperkt tot vertrekken met een werkzame massa vanaf ca. 20 kg/m2. 

beschaduwde deel 
van het raam 

b 

" I / -0-
1 " 

luifel of balkon 

Figuur 1 : De betekenis van de maten h, h1 en c bij de berekening van factor z. 

De waarden van de opvallende zonnestraling, die aan de tabellen 3 en 4 ten grondslag liggen, zijn ontleend aan 
ISSO-publikatie 3 'Zonnestralingstabellen'. 

De factor z geeft aan de vermindering van de opvallende zonnestraling ten gevolge van een eventuele bescha
duwing door boven het raam aanwezige horizontaal doorlopende afschermingen, zoals luifels, balkons e.d. (fi
guur 1). De waarden van z zijn af te lezen uit de figuren 2a, ben c voor de glasorientaties ZO (135°), Z (180°) 
en ZW (225°) en de voor deze orientaties relevante tijdstippen. Voor tussengelegen orientaties zijn de waarden 
te schatten. Als ingangsvariabelen zijn in de figuren 2 gekozen de dimensieloze maatverhoudingen : 

en (zie figuur 1) 

·rue- tac. Bouwkt:mde" lnstallatietechniek> 



Koellastberekeningen aan gebouwen blad- 165-

Tijdstip 

Noord 

uur 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Noord-Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Zuid-Oost mei 

Zuid 

juni 
juli 
aug. 
sep. 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Zuid-West mei 

West 

juni 
juli 
aug. 
sep. 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Noord-West mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Horizontaal mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

SWM = 100 kg!m2 met binnenzonwering 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

21 19 18 17 22 120 122 87 96 107 117 124 126 124 118 108 97 114 147 84 32 28 25 23 
27 25 23 21 94 173 163 103 110 119 128 134 136 133 127 119 109 150 191 153 43 36 32 29 
25 23 21 20 68 153 148 97 105 115 124 130 132 130 124 115 105 137 174 127 39 33 29 27 
16 15 14 13 12 67 83 72 85 97 108 114 116 115 108 98 86 80 99 28 23 21 19 17 
10 9 9 8 8 7 24 44 60 75 86 93 96 94 87 76 62 45 18 16 14 12 12 11 

29 27 26 24 34 269 408 429 371 263 165 158 155 149 140 128 112 95 75 52 40 36 33 31 
33 31 29 28 151 356 457 464 402 297 181 172 167 161 152 140 124 108 88 68 46 42 38 36 
n302826mm~wmwrnww~~m~m84~CE3634 
25 23 22 20 19 161 333 375 326 224 149 144 142 137 128 115 100 82 61 37 33 31 28 27 
16 15 14 13 12 12 142 253 232 137 110 111 110 106 98 86 71 51 27 24 21 20 18 17 

44 41 39 37 45 291 500 610 632 579 469 323 206 187 173 157 139 119 97 72 59 54 50 47 
47 44 41 39 144 366 532 621 631 575 468 327 214 195 181 165 147 129 108 85 63 58 53 50 
45 43 40 38 109 338 516 611 625 571 465 323 211 192 17 161 144 125 103 81 61 56 52 49 
40~36nnw~~wmmumrnw~m~84~~5046C 
32 20 28 26 25 23 209 444 532 512 419 278 165 147 134 118 99 77 51 46 42 39 36 34 

50 47 44 42 43 167 332 477 577 622 611 547 439 301 200 174 152 131 107 82 68 62 58 54 
49 46 43 40 73 192 333 460 548 586 571 509 406 273 198 174 154 133 112 89 66 61 56 52 
49 46 43 40 63 183 330 461 553 593 580 518 415 281 198 173 153 132 110 86 66 61 56 52 
504644~E~E~m~m~~mmmwrn99n66M~~ 
48 45 42 40 38 35 173 407 566 647 655 601 497 357 202 158 131 106 76 70 64 59 55 52 

52 49 45 43 41 60 81 131 253 373 472 536 556 531 464 362 238 147 116 87 71 65 60 56 
47 44 41 39 47 65 84 107 221 333 425 484 504 480 416 320 204 142 114 89 65 60 55 51 
49 45 42 40 45 63 82 115 231 345 438 498 518 494 429 332 216 143 114 88 67 61 56 52 
55 51 48 45 42 54 76 148 274 398 500 565 587 562 493 388 263 148 113 82 75 68 63 59 
62 58 ~ 50 47 45 65 171 315 455 568 640 665 638 561 444 302 169 104 92 84 77 71 66 

67 62 58 54 51 69 86 102 116 132 181 326 458 561 620 626 572 460 307 149 97 86 78 72 
65 60 56 52 60 76 91 106 121 135 162 298 424 522 580 588 ~2 447 315 176 96 84 76 70 
65 60 56 52 56 73 89 105 119 134 169 306 433 532 589 596 548 448 310 166 96 84 76 70 
65 60 56 52 49 60 77 95 110 126 197 343 475 577 632 632 568 441 263 109 93 83 76 70 
61 57 53 49 46 43 56 75 91 109 229 381 518 619 667 649 546 348 116 96 85 77 71 66 

66 61 57 53 50 68 84 99 114 127 136 145 205 362 504 607 649 605 458 208 102 87 78 72 
70 65 60 56 63 79 94 108 122 135 144 153 211 362 498 600 646 620 507 304 112 94 84 76 
68 63 59 55 58 75 90 105 119 131 142 151 209 359 496 597 641 608 485 268 107 91 81 74 
58 ~ 50 47 44 ~ 72 88 104 117 127 137 196 351 489 586 615 548 356 105 86 76 69 63 
44 41 38 36 33 31 44 62 79 93 104 114 173 328 461 541 531 374 91 72 63 56 52 48 

44 40 38 35 34 53 70 86 102 114 124 131 134 135 189 313 411 449 384 176 70 59 52 48 
51 47 44 41 49 66 82 97 111 123 133 140 142 145 219 340 439 485 448 290 85 69 61 55 
48 44 41 38 44 61 78 94 107 120 130 136 139 141 208 328 425 468 421 247 79 65 57 52 
35 32 30 28 26 38 57 75 90 104 114 122 124 125 157 276 366 386 281 66 53 46 41 38 
WWlliM~M2848M~~~m~99m~~44342926M22 

84 79 74 69 67 129 232 352 470 574 655 707 726 711 663 584 480 361 244 150 117 106 98 91 
92 86 80 75 96 172 278 395 510 610 688 738 756 743 697 622 523 409 292 191 129 117 107 99 
88 82 77 72 84 155 258 376 491 591 669 720 738 724 678 603 503 388 272 174 124 112 103 95 
74 68 66 60 57 88 180 295 411 515 595 667 666 650 601 522 417 300 188 114 101 93 85 79 
~ 50 47 44 41 39 77 176 290 394 475 527 546 528 475 392 285 172 92 80 73 67 62 58 

Tabel3: De waarden van qzg bij venstercombinaties met binnenzonwering in Wfm2. 



Koellastberekeningen aan gebouwen blad- 166-

Tijdstip 

Noord 

uur 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Noord-Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Zuid-Oost mei 

Zuid 

juni 
juli 
aug. 
sep. 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Zuid-West mei 

West 

juni 
juli 
aug. 
sep. 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Noord-West mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Horizontaal mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

SWM = 0 kglm2 met binnenzonwering 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

5 
7 
6 
4 
2 

6 
6 
6 
5 
3 

8 
9 
8 
7 
6 

10 
9 
9 
9 
9 

11 
10 
11 
12 
13 

17 
17 
17 
17 
15 

4 4 
6 5 
5 4 
3 2 
2 1 

5 
6 
5 
4 
3 

7 
8 
8 
7 
5 

8 
8 
8 
8 
8 

10 
9 
9 

10 
12 

15 
15 
15 
14 
13 

4 
5 
5 
4 
2 

6 
7 
7 
6 
5 

7 
7 
7 
7 
7 

9 
8 
8 
9 

10 

13 
12 
12 
12 
11 

18 16 
20 17 
19 16 
16 13 
11 10 

13 
15 
14 
12 
9 

12 10 9 
15 12 11 
14 12 10 
9 8 7 
5 4 4 

3 10 131 138 95 104 117 129 137 139 136 128 115 101 121 161 85 19 II 8 
4 94 194 185 Ill 117 127 137 144 147 143 135 124 111 161 211 166 30 16 II 
4 64 170 167 105 112 124 134 142 144 141 132 121 108 146 191 135 26 14 10 

6 
8 
8 
4 
2 

2 2 70 91 79 94 109 122 129 131 129 120 106 91 82 104 18 10 7 5 
1 1 22 48 68 87 100 109 111 108 99 85 66 44 10 6 4 3 3 

4 17 306 484 515 441 303 175 159 153 145 134 119 101 80 
4 156 412 543 553 475 339 189 170 162 154 143 128 110 89 
4 106 372 516 534 458 325 184 167 159 151 140 124 106 86 
3 3 177 392 449 390 260 160 148 144 137 126 110 91 70 
2 2 1 161 301 280 162 123 120 118 113 102 86 67 43 

56 28 
66 42 
63 37 
44 14 
12 8 

12 
15 
14 
10 
6 

9 
II 
10 
7 
5 

6 17 320 584 728 755 685 543 353 200 169 150 131 109 86 61 32 17 13 
6 136 413 625 738 749 676 537 353 206 175 156 138 117 95 71 45 19 14 
6 95 379 604 726 743 673 534 351 204 173 154 135 114 92 67 41 18 14 
5 4 193 497 673 729 663 527 342 192 161 142 122 100 76 49 20 15 12 
4 4 3 230 525 641 618 497 316 167 137 119 99 76 50 19 14 II 9 

7 10 164 372 555 682 737 720 635 495 316 183 146 119 93 65 36 20 16 
7 49 196 375 535 645 692 671 588 454 283 182 148 124 99 73 47 21 16 
7 37 185 370 537 652 701 682 600 465 293 182 147 122 % 71 43 21 16 
7 6 107 334 538 680 746 735 655 517 339 182 141 112 85 55 24 19 15 
6 6 5 175 466 670 773 781 709 572 391 191 128 93 63 28 21 17 14 

7 
7 
7 
8 
9 

7 33 61 125 277 429 553 632 655 621 532 399 240 
19 43 69 99 240 381 497 571 593 561 477 352 203 
15 40 66 109 252 395 513 588 610 577 492 366 216 
7 24 53 144 301 458 586 667 691 656 565 429 267 
8 7 34 167 347 524 667 756 784 746 645 493 309 

121 
121 

78 42 25 
83 52 24 

48 24 
33 25 
35 27 

120 81 
120 71 
137 51 

19 
18 
18 
20 
22 

7 
9 
8 
6 
4 

6 
7 
7 
5 
3 

II 9 
12 10 
11 10 
10 ~ 

7 6 

12 II 
13 11 
13 11 
13 II 
12 11 

16 
15 
15 
16 
18 

13 
12 
13 
14 
16 

11 10 35 59 81 101 122 184 363 530 659 731 736 664 520 322 120 48 
11 23 45 67 88 108 128 162 330 488 612 683 690 629 505 335 157 51 
11 18 41 64 86 106 126 170 340 499 624 694 700 636 506 328 143 50 
11 9 25 49 73 94 116 205 385 553 680 748 744 660 496 268 69 42 
10 8 7 25 51 73 98 245 436 608 735 793 766 634 381 84 48 33 

33 25 21 
33 25 20 
33 25 20 
30 24 20 
26 21 18 

12 11 35 58 80 100 117 131 143 217 410 588 717 768 711 523 206 63 39 
13 24 46 68 88 107 125 138 150 221 407 578 706 763 727 582 324 76 45 
12 20 42 65 86 105 122 136 148 220 405 577 704 757 714 555 281 71 42 
19 9 24 48 71 92 110 124 137 210 400 574 695 730 645 402 82 45 31 
7 6 5 23 47 70 89 104 116 189 379 546 648 635 437 80 42 27 20 

28 22 
3! 25 
30 24 
23 19 
16 13 

8 8 33 57 78 98 115 128 137 140 142 208 360 484 531 450 189 49 28 20 15 
9 22 45 67 87 106 122 136 144 147 150 240 390 514 573 525 326 66 36 24 19 
9 18 41 63 85 103 120 133 141 145 147 228 377 498 552 493 275 59 33 22 17 
6 5 21 46 69 90 108 121 130 134 134 173 318 431 458 327 58 30 19 15 12 
3 3 2 20 46 68 86 100 109 113 111 109 227 314 268 42 21 13 9 7 6 

19 17 
21 18 
20 18 
17 14 
12 10 

15 13 14 93 224 377 527 658 758 820 839 816 749 645 510 357 206 87 45 33 27 23 
16 14 44 141 276 425 570 6% 792 852 871 849 785 685 556 409 260 131 53 38 30 25 
15 13 32 122 254 404 530 676 772 832 851 829 765 665 535 387 238 113 50 36 29 24 
13 11 10 51 167 313 461 592 692 756 773 769 682 577 442 291 148 53 36 28 23 19 
9 8 7 6 54 179 323 455 557 620 640 614 544 435 297 !52 48 31 24 19 16 14 

Vervolg Tabel3: De waarden van qzg bij venstercombinaties met binnenzonwering in Wfm2. 



Koellastberekeningen aan gebouwen blad- 167-

Tijdstip 

Noord 

uur 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

SWM = 100 kglm2 zonder binnenzonwering 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

64 60 57 53 52 71 71 66 71 75 79 83 86 88 89 88 88 92 100 88 77 75 72 68 
80 76 71 67 80 96 95 86 91 95 98 101 103 104 105 105 103 113 123 117 95 94 90 85 
74 70 66 62 70 87 86 79 84 88 91 94 97 98 99 99 98 105 114 106 89 87 83 78 
49 47 44 42 39 50 52 51 55 60 64 68 72 74 75 75 75 74 79 63 62 59 56 53 
ll ~ 28 27 25 ~ 27 M 34 ~ ~ ~ 50 ~ 54 54 ~ 50 44 ~ 40 ~ ~ 34 

Noord-Oost mei 91 86 82 78 76 125 157 172 175 167 156 160 160 158 154 150 145 138 131 122 114 108 102 97 
juni 105 99 94 89 113 156 184 199 202 195 181 184 183 180 176 170 164 157 149 141 131 124 117 111 
juli 99 94 89 85 99 144 173 188 191 184 171 174 174 171 167 162 156 150 142 133 124 118 112 105 
aug. 78 74 70 66 63 91 129 145 147 138 132 136 137 135 133 129 125 119 112 103 98 93 87 83 
sep. 50 47 45 43 40 38 66 91 92 81 82 86 88 88 88 85 82 77 70 67 63 60 56 53 

Oost mei 138 131 124 118 114 164 210 245 269 281 279 264 249 246 239 230 220 209 197 184 173 164 155 146 
juni 146 138 131 124 142 188 228 261 283 294 292 277 261 258 251 242 231 220 208 196 183 173 164 155 
juli 142 135 128 121 131 178 220 253 276 287 285 270 255 252 245 236 226 215 203 190 178 169 160 151 
aug. 126 119 113 107 102 132 184 221 246 258 257 243 228 227 221 212 203 192 180 168 159 150 142 134 
sep. 100 95 90 85 81 77 115 167 195 209 209 196 183 183 178 171 163 153 141 134 126 119 112 106 

Zuid-Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

156 148 140 133 127 149 182 218 251 279 298 306 ~1 284 268 261 250 238 224 210 197 186 176 166 
152 144 136 129 1~ 151 181 214 245 270 287 293 287 270 258 251 242 230 217 204 191 180 170 161 
152 144 1~ 129 128 150 180 213 245 271 288 295 290 273 260 253 243 231 218 205 192 181 171 161 
155 146 138 131 124 137 173 211 246 275 295 ~5 ~1 285 266 260 249 236 221 206 195 184 174 164 
151 142 135 128 121 115 140 190 231 264 288 301 ~1 287 263 255 244 230 214 202 190 179 169 159 

Zuid mei 159 150 142 134 127 125 125 132 157 186 215 243 265 278 281 274 256 239 229 215 202 191 179 169 
juni 145 137 129 122 118 116 116 118 142 168 195 220 240 252 254 246 229 218 208 196 183 173 163 154 
juli 149 140 133 125 120 119 118 122 146 173 201 226 247 259 261 254 237 224 214 201 188 178 168 158 
aug. 168 158 149 141 134 130 129 141 166 196 227 256 279 294 298 290 273 251 240 225 213 201 189 178 
sep. 189 178 168 159 150 143 140 158 187 221 256 289 315 332 337 329 310 284 267 254 240 226 213 200 

Zuid-West mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

199 187 176 166 157 153 150 148 147 148 157 189 223 256 285 M7 316 311 291 263 249 238 224 211 
192 181 170 161 154 150 147 146 146 146 151 181 212 243 271 291 300 297 282 258 240 230 217 204 
193 182 171 161 154 150 147 146 145 146 153 183 215 246 274 294 304 400 283 258 241 231 218 205 
194 183 172 162 153 148 145 143 142 143 157 190 224 258 288 309 316 308 282 253 245 233 219 206 
183 173 163 154 145 137 133 132 130 131 156 190 228 264 294 313 314 290 250 245 234 221 207 195 

West mei 194 183 172 162 153 149 146 144 143 143 144 145 158 194 231 266 294 306 295 256 239 231 219 207 
juni 206 194 182 172 164 160 156 154 153 153 153 154 167 201 237 271 299 314 311 283 250 244 232 2!9 
juli 200 188 177 167 159 155 152 150 149 148 149 150 163 197 233 268 295 309 303 272 244 238 226 213 
aug. 172 162 152 144 136 131 129 128 127 128 129 131 144 180 216 250 275 282 260 218 216 206 195 183 
sep. 131 124 116 110 104 98 96 96 96 97 99 101 115 151 187 218 234 219 172 174 167 158 149 140 

Noord-West mei 129 121 114 107 101 101 100 100 102 104 106 108 110 112 126 156 183 203 203 171 155 152 145 137 
juni 149 140 131 124 119 117 116 116 117 118 120 122 124 126 143 173 201 223 230 210 176 175 167 158 
juli 140 132 124 117 112 111 110 110 111 113 115 117 119 120 137 166 193 214 218 195 168 165 158 149 
aug. 104 97 92 86 81 80 81 82 84 87 89 92 95 97 106 135 160 174 163 127 128 124 117 110 
sep. 61 58 54 51 48 46 47 49 52 55 59 62 65 67 69 93 112 110 78 80 78 74 70 65 

Horizontaal mei 
juli 
juli 
aug. 
sep. 

257 242 229 216 205 209 224 247 275 ~7 339 369 394 412 422 422 413 394 369 342 324 307 289 272 
273 264 263 235 228 235 251 274 ~3 335 367 397 422 441 451 453 444 427 403 376 351 333 315 297 
269 253 239 226 218 223 239 262 290 321 353 383 408 426 437 438 429 411 387 360 338 321 303 285 
225 212 200 183 173 177 190 212 238 268 299 327 351 368 377 376 365 346 321 299 285 269 253 238 
164 155 146 138 131 124 127 144 168 194 222 247 268 282 288 284 271 250 231 221 209 197 185 174 

Tabel 4: De waarden van qzg bij venstercombinaties zonder binnenzonwering in Wfm2. 



Koellastberekeningen aan gebouwen blad- 168-

Tijdstip 

Noord 

uur 

mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Noord-Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Zuid-Oost mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Zuid mei 
juni 
ju1i 
aug. 
sep. 

Zuid-West mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

West mei 
juni 
ju1i 
aug. 
sep. 

Noord-West mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

Horizontaal mei 
juni 
juli 
aug. 
sep. 

SWM = 0 kglm2 zonder binnenzonwering 
------- ----

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

8 
11 
10 
6 
3 

9 
11 
10 
8 
5 

7 
9 
8 
5 
3 

8 
9 
9 
7 
4 

6 
8 
7 
4 
3 

7 
8 
8 
6 
4 

14 12 10 
15 12 11 
14 12 11 
12 11 10 
10 9 8 

16 14 12 
16 14 12 
16 14 12 
16 14 12 
16 14 12 

19 17 15 
17 15 13 
18 16 14 
20 17 15 
22 20 17 

28 24 21 
28 24 21 
28 24 21 
27 23 20 
25 21 19 

5 10 103 120 91 % 106 117 124 128 126 120 109 98 111 143 
7 76 160 165 111 110 117 126 133 135 133 127 118 107 144 187 
6 52 139 148 104 105 114 123 130 133 131 124 115 104 132 170 
4 3 55 78 72 84 97 109 116 120 119 112 101 88 80 95 
2 2 2 18 39 58 75 88 97 101 99 92 81 65 46 18 

89 33 19 
158 51 28 
132 44 24 
31 17 12 
11 8 6 

6 16 239 402 451 406 298 188 161 150 142 131 118 102 83 61 37 21 16 
7 124 334 462 491 439 333 205 174 160 151 141 127 111 93 72 50 26 19 
7 85 298 436 472 423 318 199 169 157 148 138 124 107 89 68 45 24 18 
5 5 138 319 388 356 256 169 148 140 133 123 109 92 73 50 24 17 13 
3 3 3 125 247 248 162 123 115 112 107 98 85 68 47 20 13 10 8 

13 
18 
16 
9 
5 

10 
14 
12 
7 
4 

13 11 
15 12 
14 12 
11 9 
7 6 

9 18 251 482 625 670 629 518 361 224 180 156 136 116 94 71 44 28 22 19 
10 109 333 525 641 670 623 514 362 229 186 162 143 123 102 80 56 32 24 20 
10 77 303 505 628 663 619 512 359 227 184 160 140 120 99 76 52 31 23 19 

16 
17 
16 
14 
11 

8 7 152 403 571 634 604 501 349 215 172 148 128 107 84 60 33 24 20 17 
7 6 5 179 426 549 553 467 320 189 148 125 104 83 59 31 22 18 15 13 

11 13 131 304 469 590 653 653 592 480 329 208 161 130 104 78 50 33 26 22 19 
11 43 159 311 455 561 615 610 550 442 298 201 160 133 108 84 59 35 26 22 19 
11 33 149 306 455 566 622 620 560 452 307 203 160 132 106 82 56 34 26 22 19 
11 10 86 269 450 586 659 665 609 499 350 210 158 125 97 69 40 30 25 21 18 
11 9 8 138 377 565 673 700 653 547 3% 224 151 Ill 79 46 34 28 24 21 18 

13 12 31 54 106 230 362 477 556 588 569 502 394 258 148 99 61 40 31 26 22 
12 20 39 61 87 199 321 428 502 532 514 451 348 222 141 99 67 39 29 24 20 
12 18 36 58 94 208 333 442 516 547 530 465 362 234 143 98 65 39 30 24 21 
13 12 24 47 120 250 388 506 587 620 602 533 422 284 152 95 55 40 32 27 23 
15 13 12 32 136 287 443 576 666 703 684 607 483 327 174 85 57 43 35 30 26 

18 17 35 55 74 92 110 161 305 452 572 647 665 616 502 338 161 81 54 41 33 
18 26 44 62 80 98 115 144 277 416 531 604 623 583 486 344 189 86 55 41 33 
18 23 40 59 78 % 114 150 285 425 541 614 632 589 487 339 178 84 55 41 33 
18 16 27 46 66 85 104 175 323 471 591 663 674 615 485 294 117 70 49 39 32 
16 14 13 25 46 66 87 203 364 519 639 705 697 599 3% 143 81 55 42 34 29 

30 25 22 19 17 35 55 73 91 106 119 130 189 345 502 624 684 652 508 250 
33 27 24 21 28 45 64 81 98 114 126 137 193 344 495 615 679 664 555 346 
31 26 23 20 24 42 60 79 96 111 124 135 192 342 493 613 674 653 533 310 
26 22 19 17 15 26 45 64 83 99 112 124 182 336 489 605 652 596 407 140 
18 16 14 12 11 9 22 42 62 79 93 104 162 316 465 565 572 426 137 71 

107 65 46 36 
130 75 52 40 
121 71 49 38 
76 51 38 31 
45 33 26 22 

20 17 
24 20 
23 19 
16 13 
8 7 

15 
17 
16 
11 
6 

13 12 
15 24 
14 20 
10 9 
5 5 

31 51 
42 61 
38 57 
20 41 

4 18 

70 88 104 116 124 129 131 182 305 417 470 418 
79 % 111 123 131 135 139 208 332 444 506 481 
76 93 108 121 129 133 136 198 321 430 488 454 
61 79 % 109 118 122 123 154 269 371 406 314 
39 58 75 88 98 102 102 101 192 270 245 72 

215 
329 
286 

83 48 
112 61 
101 56 

32 99 51 
36 22 16 

33 25 
40 30 
37 28 
24 19 
12 10 

32 28 24 21 21 81 188 319 452 572 669 733 760 750 700 616 503 370 236 125 74 55 44 37 
35 30 27 23 45 121 233 363 493 609 701 763 790 780 734 653 544 417 285 167 88 62 49 41 
34 29 25 22 35 105 214 344 474 590 683 745 772 762 715 634 525 397 265 149 82 59 47 39 
27 24 21 18 16 47 139 262 393 512 608 672 699 688 638 553 439 308 180 88 59 46 38 32 
20 17 15 13 12 10 47 146 269 388 484 549 576 563 511 422 305 178 80 52 39 31 26 22 

Vervolg Tabe/4: De waarden van qzg bij venstercombinaties zonder binnenzonwering in Wlm2. 
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Koellastberekeningen aan gebouwen 

zuid-oost (135°) 
Lees in grafieken i.p.v. H =>hen i.p.v. c => b 

t.9uur 
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1,0 
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"'""C' 

If// ""-.. '\ 0,75 
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J 
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2 3 4 5 6 

h + h1 ---.•-o 
Figuur 2 a: De reductiefactor z voor de maanden juni tim september. Gevelorientatie zuid-oost. 
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Koellastberekeningen aan gebouwen 

Lees in grafieken i.p. v. H ~ h en i.p. v. c ~ b 
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blad- 170-
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Figuur 2 b: De reductiefactor z voor de maanden juni t/m september. Gevelorientatie zuid. 
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Koellastberekeningen aan gebouwen 

Lees in grafieken i.p.v. H ~hen i.p.v. c ~ b 
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Figuur 2 c: De reductiefactor z voor de maanden juni tim september. Gevelorientatie zuid-west. 



Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 172-

Het koellastaandeel ten gevolge van op ondoorzicbtige buitenwanden en daken vallende zonnewarmte en bet 
koellastaandeel ten gevolge van de dagelijkse schommelingen van de buitentemperatuur worden in de bereke
ning gecombineerd tot een koellastbijdrage <l>zt· De invloed van bet constante verschil tussen de etmaalgemid-

delde buitentemperatuur en de nominale vertrekluchttemperatuur op de koellast is daarin verdisconteerd op ba
sis van een nominale vertreklucbttemperatuur van 22°C. 

De koellastbijdrage <l>zt wordt berekend met bebulp van de formule : 

<l>zt = Cl · ~.o · 'lzt [W] [6] 

waarin: 
<l>zt = de koellastbijdrage ten gevolge van de zonbelasting op ondoorzichtige wand(delen) of dak en ten 

gevolge van de variabele transmissie door deze gebouwdelen, in W; 
qz1 = idem per m2 wand of dak en a= 1, in W/m2 (zie tabel 7); 

(l = 

~,0 = 

de absorptiefaktor voor zonnestraling van bet buitenoppervlak voor opvallende zonnestraling 
(zie tabel 5); 
bet binnenwerkse oppervlak van bet ondoorzicbtige dee I (of de len) van de buitenwand of bet 

dak, in m2. 

Bij de berekening van qz1 moest een vaste waarde voor a worden aangenomen. Voor de verticale wanden werd 

hiervoor a= 0,7 genomen en voor de dakconstructies a= 0,9. 
Voor deze beknopte berekeningsmethode kan de bier beschouwde koellastbijdrage voor aile zomermaanden 
gelijk worden verondersteld. 
Verder zijn de normaal voorkomende buitenwandconstructies samengevat in drie categorieen I, II en III. Voor 
horizontale daken zijn de voorkomende constructies samengevat in vijf categorieen, elk met of zonder verlaagd 

· (binnen-)plafond, dit laatste aangeduid met een +, resp. een - teken. Deze categorieen zijn nader omschreven in 
tabel6. 
De gegeven tabelwaarden zijn berekend voor een warmteweerstand van de constructie Rc = 1,6 m2.K/W bij 

buitenwanden, resp. 1,8 m2.KIW bij daken (zonder eventueel verlaagd plafond). 
Bij aanmerkelijke afwijkende waarden van Rc (1,3 < Rc < 2,0 resp. 1,5 < Rc < 2,2) kan qzt omgekeerd evenre

dig aan Rc worden aangepast. 



Bepaling van de warmte-overschotten van gebouwen blad- 173-

MATERIAAL a 
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Aluminium 

g~p()}ijst 
24 ST, schoon 

24 ST, vuil 

75 ST 
············· 

g~()31 

Gietijzer 

111~· g~~~rd 
Roestvaststaal (18/8) 

a 

0,1-0,4 
................. ------········ ..... . 

.. o.~~Q,4 
0,5-0,6 
0,4-0,6 

0,6-0,8 

0,95 
..... . 

y~r~c;hill~llcJetypen 0,4-0,55 

.Y~r~c;hill~llcle8~~<f~rcletypen.. . ... 9.6-0,~. 

S.Y!i!l 
gep()lijst .. 

.. IIlli:~ g~()x.i~!<l. 
Zink 

g~()lij~~ 

Lood 

0,2 

0,95 

0,55 

oud .................... 0.8 

Koper 

g~olijst .. 
row 

Gea:alvaniseerd ijzer 

gepolijst 

IJlet lood-wit verr(P~(::OJ) .. 
met oliev~rf· gebrokell \Vit 
met olieverf, rood 
met olieverf, zwart 

Verfsoorten 
brons-verf 

ge~~()~ell.\Vit .... 
~it(Al2()}) 

~it •. loo<f\Vit.(PbC03) 
wit, zinkwit (ZnO) 

wi~ (M:gC::Q3) .. 
lic~tgeel ...... . 
lichtgr<>en 

}ic;~t~js 
witkalk 

0,15 
0,75 

--- ......... . 

Tabel 5 : Richtwaarden voor de absorptiefaktor (a) voor zonnestraling voor materia/en die het 
buitenoppervlak van de constructie kunnen vormen. 

··:t11
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W andconstructies Dakconstructie 

categorie massa per m2 van buiten- categorie opbouw 
en binnenblad in [kg/m2] 

buitenblad binnenblad 1 - staalplaat geen plafond 

300-500 geen invloed 1 + staalplaat met plafond 

150-300 > 50 2- bet on geen plafond 

<70 * > 150 2+ beton met plafond 

II 150-300 < 50 
3- lichtbeton of cellenbeton geen plafond 

3+ lichtbeton of cellenbeton met plafond 
<70 * 50-150 

4- isolerend dakbeschot geen plafond 
III <70 < 50 4+ isolerend dakbeschot met plafond 

* Buitenbladen met een massa tussen 70 en 150 kglm2 5- Iicht isolerende dakplaat geen plafond 

komen in de Nederlandse bouwpraktijk vrijwel niet voor. 5+ Iicht isolerende dakplaat met plafond 

Tabel 6 : Categorieenindeling buitenwanden en daken. 

Orienta tie Constr. 
Categoric I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Noord I 0.7 0.5 0.3 01 -0.2 -04 -0.6 -0.8 -0.9 --0.9 -0.9 --0.8 --().7 --()_5 --(1 3 0.0 0.2 04 0.7 0.9 LO LO 0.9 0.3 
II 0.2 --\1.5 -1.2 -1.9 -24 -2.8 -2.9 -2.8 -2.5 -5.2 -1.6 --()_9 --\1.1 0.6 1.3 2.0 2.5 2.9 3.0 3.0 2.5 1.9 1.3 0.0 

Ill -2.3 -3.1 -3.9 --4.4 --4_7 --4.3 -3.6 -3.0 -2.0 --()_9 0.3 1.5 2.5 3.5 4.1 44 4.5 4.4 4.3 2.8 1.4 0.0-1.2 -0.9 

Noord/Oost I 1.6 1.3 10 0.8 04 0.3 0.1 0.1 0.2 04 0.5 0.7 LO 1.2 14 1.6 1.8 1.9 2.0 2.3 2.1 2.0 1.9 1.2 
II 0.2 -0.6 -1.3 -1 9 -2.4 -2.6 -2.2 -I. I 0.0 I I 1.8 2.4 2.7 3.0 3.5 3.9 4.1 4.1 3.8 3.6 2.8 1.9 L2 0.0 

Ill -2.8 -34 --4.1 --4.6 --4.5 -3.4 -1.0 1.7 3.6 4.7 4.7 4.8 4.7 5.0 5.2 5.1 4.7 4.6 3.8 1.8 0.4 -04 -1.6 -1.1 

Oost I 3.0 2.6 2.4 2.0 1.6 1.3 Ll 1.2 1.3 1.6 2.0 2.3 2.8 3.1 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.0 3.8 3.5 2.6 
II ()_8 0.2 -1.0 -15 -2.0 -2.5 -1.8 --\1.5 1.1 2.9 4.6 6.0 6.3 6.7 6.8 6.9 6.6 6.2 5.6 5.1 4.0 2.9 2.1 0.7 

Ill -2.8 -34 --4.1 --4_6 --4.3 -3.3 -0.4 3.2 7.0 9.2 11.0 10.6 94 8.5 7.5 6.5 5.9 5.1 4.0 2.4 0.8 -0.6 -1.5 -0.9 

Zuid!Oost I 3.5 3.2 2.9 2.4 2.0 1.7 1.5 14 1.4 1.6 20 2.4 3.0 3.5 38 4.3 4.4 4.6 4 7 4.9 4.8 44 4.1 3.3 
II 1.5 0.3 -0.4 -1.5 -2.0 -2.4 -2.1 -1.6 0.0 1.6 3.8 5.9 7.1 8.4 8.5 8.9 8.2 7.8 7.1 5.9 4.9 3.7 2.8 L2 

Ill -2.8 -3.4 --4.1 --4.6 -5.0 --4.6 -2 5 0.9 4.1 8.2 J(L9 12.9 13.2 12.5 10.9 9.6 7.5 6.5 4.8 2.4 LO o_o -1.3 -0.9 

Zmd I 3.7 3.4 2 9 2.6 2.3 1.7 1.4 1.2 LO LO 0.9 1.2 1.5 2.1 2.7 3.3 3.7 4.3 4.5 4.7 4.7 4.6 4.4 3.4 
II 2.1 ().8 0.2 --{J.9 -1 5 -2.5 -2.8 -2.9 -2.2 -1.2 0.0 2.0 4.0 5.8 7_6 8 8 9.3 9.1 8.5 7.5 6.2 5.1 3.6 2.0 

Ill -2.1 -2.9 --4.1 --4.6 -5.0 -5.2 --4.6 -3.4 -1.8 1.3 4.6 8.2 11.2 134 14.0 13.7 12.0 9.8 7.3 4.4 2.2 0.5 -0.7 -0.8 

Zuid/Wcst I 44 4.0 3.8 3.3 2.9 2.3 2.1 1.7 1.4 1.2 L2 L2 1.2 1.5 2.0 2.4 3.1 3.8 4.3 4.8 5.1 4.9 4.9 4.1 
II 3.4 2.1 1.2 --\1.1 --(1.9 -1.8 -2.1 -2.2 -2.1 -1.8 -1.4 --0.4 0.8 2.5 4.8 6.8 8.5 9.8 10.6 9.7 8.6 7.3 5.7 4.0 

I 
Ill -1.4 -2.7 -3.5 --4.6 -5.0 -5.2 --4.5 --4.0 -2.5 -1.5 0.5 2.4 5.1 8.9 11.8 14.4 15.2 15.0 12.8 9.0 5.9 2.9 0.8 0.6 

West I 4.1 3.8 3.5 3.0 2.7 2.3 2.0 1.6 1.3 1.2 Ll 0.9 0.9 Ll 1.5 1.9 24 2.9 3.5 4.2 4.4 4.6 4.6 3.7 
II 4.1 2.8 1.5 0.3 --(1.5 -1.7 -2.0 -2.2 -2.1 -I.H -1.4 -0.8 0.2 1.1 2.9 4.4 6.8 8.5 9.4 9.6 9.1 7.9 6.3 4.6 

III -1.4 -2.7 -3.4 --4.0 -5.0 --4.6 --4.5 -3.9 -2.5 -1.3 0.3 1.5 3_0 5.5 8.4 IU 13.7 15.0 14.3 11.0 7.2 4.3 L5 L3 

Noord/West I 2.3 2.0 1.8 1.5 1.2 11-9 0.6 0.3 ll.l 0.0 -0_1 --(1_2 --(l.J ll.l 0.3 0.5 IL9 1.4 1.8 2.3 2.5 2.6 2.5 2.0 
II 2.0 1.1 0.3 --\1.7 -14 -2.3 -2.6 -2.7 -2.5 -2 2 -1.6 -1.0 --(l.J 0.6 1.3 2.4 3.7 4.8 5.6 6.0 5.6 4.7 3.7 2.1 

Ill --\1 8 -1.6 -2.7 -3.3 -3.8 --4.1 --4.1 -3.2 -2.4 -I. I 0.5 1.5 2.9 3 7 4.9 6.2 7.8 9.3 10.0 8.2 6.0 3.4 1.8 1.4 

Horizontaal (- -9.5 -11.4 -1.1 I -14.5 -154 -15.0 -13.0 -9.3 -3_9 1.9 7.8 12.7 16.4 19.3 20.8 :W.h 19.1 16.6 12.5 8.2 2.9 -1.5 --4.7 ~-8 
I+ -7.8 -10.8 -1.1.5 -16.3 -18.3 -19.2 -19.5 -17.3 -14.0 -9.5 --4.1 1.3 5.9 10.4 13.3 15.5 16.2 16.0 14.1 HL8 6.9 3.1 -1.1 --4.5 

llontont,tal 2- 2.2 2.0 I I 0.9 IL5 0.2 --(I_ I --(l.J 0.5 --()_6 --()_6 --0.6 --0.5 0.5 08 1.0 1.4 2.-' 2.7 2.9 3.0 3.1 3.1 2.3 
2+ -2 6 -2.7 -2.8 -3.0 -3.2 -3.4 -3.6 -3.8 -3.9 --4_0 --4.1 --4.1 -3.9 -3.8 -3.7 -33 -3.1 -2.9 -2.5 -2.3 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 

lltlflltlllla.tl 3- 4.5 3.1 23 0.8 --(l.l -1.8 -2.0 -H -3 9 --4.0 --40 -3.0 -1.6 00 1.0 2.7 .t.5 5.-1 6.8 7.4 7.0 7.0 6.2 5.8 
3+ 0.9 04 -0.2 -1.3 -2.0 -3.3 --4.1 -5.0 -5.6 ~0 -5.lJ -5.8 -5.0 --4.2 -.l .. l -2.0 -1.2 --0.2 0.8 t_5 1.9 2.2 2.0 1.7 

lltlrlllmta<tl 4- 5.5 5.5 5.1 4 I 3.4 2.2 14 0.1 --()_6 --1.3 -2A 2.7 -2.2 -2.0 -I. I -0.5 11.8 2.2 .ltl u 4.9 5.6 5.9 6.1 
4+ 3.2 3 2 .1.1 2 4 1.7 1..1 UJ -~1.7 -U --l.Y -2.X -.,.2 -3.4 -J. i -·J.O -2 .l -1.6 -1.0 O.J 1.0 1.6 2.5 30 3.3 

llonnmt.t.d 5- 3.4 1.6 -0 5 -2.6 --{).5 -57 ~-8 -7.4 -7 II -h 6 -5.1 -2 f) --() 4 I ~ H 7.11 8.4 9.5 IIU 10.5 97 R.5 7.0 5.3 
5+ 3 0 1.2 0.0 -I 8 -34 --47 -5.7 ~y -.0 -7.1 ---t..5 -5.-t -J h -2 1 00 '' .18 5.-t t'l.2 6.5 6.7 6.3 52 4.4 

-------~---· 

Tabel 7: De waarden van qzt in Wlm2, voor de periode mei tim september. 
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In glasvlakken treedt geen noemenswaardige accumu-

latie op. De koellastbijdrage ten gevolge van transmis- tijd (MEMT) mei juni juli aug. sept. 
sie door deze vlakken wordt daardoor op ieder tijdstip f-----------------------1 

bepaald door bet momentane verschil tussen de buiten- 1 13,5 16 17,9 18,4 14,3 

lucbttemperatuur (Oe) en de vertreklucbttemperatuur Ov. 2 12,4 14,9 16,8 17,3 13,2 
!··················· 

3 11,9 14,4 16,3 16,8 12,7 
I·········· ............... . 

Bij constant veronderstelde vertreklucbttemperatuur 4 11,7 14,2 16,1 16,6 12,5 

geldt: l···5· 11,6 14,1 16 16,5 12,4 

[W] [7] 

waarin: 

Oe = momentane buitenlucbttemperatuur, 

in oc (zie tabel 8); 
Ov, nom = de nominate vertreklucbttemperatuur, 

in °C; 
Ur = de gemiddelde warmtedoorgangscoefficient 

van de vensterconstructie, in W/m2.°C; 
Ar = bet oppervlak van de vensterconstructie 

inclusiefkozijnen, in m2. 

Indien een bepaalde stijging van de vertreklucbttempe
ratuur wordt toegelaten, moet hiervoor een correctie op 
de waarde <l>tg worden toegepast. Deze wordt in reke

ning gebracht bij de berekening van de verrnindering 
van de koellast ten gevolge van een stijging van de ver
treklucbttemperatuur. 

6 12 14,5 16,4 16,9 12,8 

7 13,5 16 17,9 18,4 14,3 

8 15,8 18,3 20,2 20,7 16,6 

9 17,6 20,1 22 22,5 18,4 

19 

20 

21 

22 

24 

19,5 22 23,9 24,4 20,3 

23,4 25,3 25,8 21,7 

24,6 26,5 27 22,9 

25,5 27,4 27,9 23,8 

25,9 27,8 28,3 24,2 

26,1 28 28,5 24,4 
.......................... 

25,9 27,8 28,3 24,2 

25,3 27,2 27,7 23,6 

24,3 26,2 26,7 22,6 

22,8 24,7 25,2 21,1 
····················· ... 

18,4 20,9 22,8 23,3 19,2 

19,3 21,1 21,7 17,6 
. ················· ... 

18,3 20,2 
············ .................... I 

19,5 

14,4 16,9 18,8 19,3 15,2 

9e gem. (oC) 17,6 20,1 22 22,5 18,4 

Tabel 8 : De gemiddelde buitenluchttemperatuur Oe op zonnige dagen te De Bitt voor de maanden mei tim 

september. 

De warmtebelasting door infiltratie is in bet atgemeen klein doordat onder de ontwerpcondities de windsterkte 
gering is, evenats bet verschil tussen buiten- en binnenlucbttemperatuur en daarmee ook de drukverschillen 
door scboorsteenwerking. 
Indien redenen aanwezig zijn om met de infiltratie rekening te bouden, zoats bij boge gebouwen en bij kunst
matig in stand gebouden onderdruk, dan is bet daardoor veroorzaakte voelbare koellastaandeel in eerste instan
tie te berekenen met de formule : 

<l>c = V. PI· q. (Oe- Ov,nom) [W] 

waarin: 
v = 
PI = 
q = 

Oe = 

Ov.nom = 

bet luchtdebiet door infiltratie van buiten naar binnen, in m3/s; 
de dicbtheid van de lucbt, in kgtm3; 

de soortelijke warmte van de lucbt, in J/(kg.K); 

de momentane buitenlucbttemperatuur, in °C; 

de nominate vertreklucbttemperatuur, in °C. 

[8] 
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Het door infiltratie veroorzaakte latente koellastaandeel is te berekenen uit : 

~W_f_.l_m_=_V_._p1_.(_~---x-v)_._25_00 _____ [W]J 

waarin: 
v 
PI 
~ 

= de luchtstroom, in m3/s; 
= de dichtheid van de lucht, in kgtm3; 

= de absolute vochtigheid van de buitenlucht, in glkg; 

xv = de vochtigheid van de vertreklucht, in glkg. 

blad- 176-

[9] 

De volgende twee elementen, de berekening van de warmte-afgifte van personen en apparatuur, zijn eenvoudig 
te bepalen. 

De warmte-afgifte van personen is gedeeltelijk voelbaar en gedeeltelijk latent. De som van deze twee is afhan
kelijk van bet activiteitsniveau: de verhouding tussen beide wordt in hoofdzaak bepaald door de temperatuur 
van de omgeving. 
Getalwaarden voor de voelbare warmte-afgifte zijn voor een aantal activiteiten aangegeven in tabel 9. 

Wp in [W] per persoon 

af:tiviteit lc10 = 0,4 lc1o = 0,6 Iclo = 0,8 lc1o = 0,1 

rustig zitten, lezen 

zittend, algemeen kantoorwerk 

staand, algemeen laboratoriumwerk 

zittend, lichte montagewerkzaarnheden 

staand, lichte montagewerkzaarnheden 

(1 clo = 0,155 K.m2/W) 

90 

Aan te houden lclo-waarden van kleding voor mannen en vrouwen: 

80 75 70 

85 

95 

130 120 

omschri jving kleding clo-waarde bij mannen clo-waarde bij vrouwen 

lichte zomerkleding 

lichte werkkleding 

normaal kostuum resp. japon 

............... 
0,5 

0,6 

1 

0,3 

0,4 

0,7 

Tabel 9: Voelbare warmte-afgifte van personen bij vertrekluchttemperaturen tussen 20 en 24 °C, 
bij vier verschillende clo-waarden. 

De totale warmte, afgegeven door machines en apparaten dient te worden berekend uit : 

[W] [10] 

waarin: 
P = bet nominale aansluitvermogen, in W; 
m1 = de benuttingsfactor; 

mz = de gelijktijdigheidsfactor. 
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Bij elektrische apparaten moet van bet toegevoerde vermogen in voorkomende gevallen dat deel worden afge
trokken dat door luchtafzuiging of waterkoeling direct uit bet vertrek worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor 
buiten bet vertrek afgevoerd mechanisch vermogen, bijv. door transportband, ventilatorlucht, etc. 

Een waarschuwing is bier nog op zijn plaats. In de praktijk blijkt de feitelijke belasting van apparatuur aan
zienlijk lager te zijn dan die welke op de apparatuur zelf wordt vermeld. Men dient hiermee bij bet dimensione
ren van de koelinstallatie rekening te houden. 
Zie bijvoorbeeld : 
Ch.K. Wilkins; N. McGaffin Measuring computer equipment loads in office buildings. ASHRAE Journal aug. 
1994 blz. 21 t/m 24. 

Dan resteert nog de vermindering van de koellast bij bet toelaten van een stijging in de ruimtetemperatuur. 
Wanneer tijdens bedrijf van de installatie een tijdelijke stijging van de vertrekluchttemperatuur wordt toege
staan ontstaat een warmtestroom van de vertreklucht naar de omgevende wanden. Deze warmtestroom komt in 
mindering op de koellast. Daamaast ontstaan ook reducties van de koellast door de gewijzigde transmissie door 
bet glas en door de gewijzigde infiltratiewarmte. Bovendien neemt de beschikbare capaciteit van de te installe
ren koelvoorziening (inductie-apparaat, gekoelde luchtstroom etc.) toe evenredig met bet verschil tussen de 
temperatuur van de vertreklucht en die van bet toegepaste koelmedium (water, lucht, freon). 
V oor bet in rekening brengen van deze effecteD wordt bij deze berekeningsmethode uitgegaan van een door de 
ontwerper gekozen toegestane maximale temperatuurstijging Aemax. 

De reductie van de koellast ten gevolge van de verhoogde warmte-accumulatie in de vertrekwanden kan glo
baal worden benaderd. 
Allereerst wordt de maximale koellast (Qe + Qi)max berekend bij constante (nominale) vertrekluchttempera

tuur, zoals hiervoor beschreven. Men kiest nu een toegestane maximale temperatuurstijging Aemax. 
Men berekent voor de actuele werkzame massa SWM de reductie q'vv van de koellast per m2 binnenoppervlak 

en per graad temperatuurstijging volgens : 

SWM 
q'vv = q'vv (0) + {q'vv (100)- q'vv (0)} ·10() 

Bij benadering gelden voor q'vv(O) en q'vvOOO) de volgende waarden : 

q'vv(O) 

q'vvOOO) 

= 1,12 W/(m2.°C); 

= 1,67 W/(m2.°C); 

Substitutie in ( 11a) geeft : 

~~" : 1,12 + 0,55 ~ 
Opmerking: 

[lla] 

[llb] 

Deze waarden van q'vv(O) en q'vv gelden alleen voor bet tijdstip waarop de koellast en daarmee ook de vertrek

luchttemperaturen hun maximale waarden bereiken en bij een gemiddelde interne warmtelast van ca. 20 W per 
m2 vloeroppervlak, optredend van 08.00- 18.00 uur. 

~ue > tae 8oui~i,oi1d. ~ L lo$rat•~ti"&teefltiiijciC ········•···•·.••·.••••·.i.····· .. ••· ... ·•.·· ... ·•· .. •.•· ... ·•·.·.·•· .. •·.··· .•• ·.·••.·•·.••··· ... ·•·.·.·····•· .. ·.· .... ·•• .. ·.·v ... ·.·.·.·.· .. · ..... ·.· .. ·.·.·.·.· ..... · ...... ···.·· .. ··.·. • ........... · .. · .. ·.· .. ·.·· .. ·.·• ..... •.•.•·~.· ... ··· .. ·.·.·•· ....•... ·.·.·.· .. ·.· ........ ·.·•.· .. ·.· .. •.•.··.• .. ··.· .. i.•.·.b.•.· ... ·.\l····• ... ·.~~~~~.·.····~.···.·· ... •.•.•. iat.o.·.·.·.·.·.·.··~.•.·.··.···.··· .. ·.•·· .. ·.·•·•.· ...... ··.··•.··.·.•· .. ~:~ ................. -· ...•. .:...~-.·.·.··· ••·•···• ·•··.· ~ ..... •i.•· )lVI'\ .•.. ·.~)::•;\ •. • ........... ~......... . .. !'\. ,..,....._._., ......,, '·""""" ~"""..-'"""''""''"' 
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De reductie <l>vv.acc van de koellast ten gevolge van de verboogde accumulatie wordt dan berekend met de 

formule: 

~-vv-,acc~_=_A_9_m_ax_· q-'v_v_· A-v~~~-[W~ 
[12] 

De reducties van de koellast ten gevolge van de eerdergenoemde transmissie en infiltratie worden berekend 
respectievelijk volgens : 

Transmissie door bet raam : 

I <~>w.tr = U,. A, ._A_em_ax~~~~~[W~]__jl [13] 

Infiltratie : 

<l>vv,f [14] 

De som van deze reducties is : 

<l>vv = <l>vv,acc + <l>vv,tr + <l>vv,f [W] [15] 

De gezocbte maximale koellast <I> volgt dan uit : 

[16] 

Tenslotte willen wij nog bet volgende opmerken. 

Het is nooit goed mogelijk om nauwkeurig de koellast van een bepaalde ruimte te berekenen. De oorzaak bier
van ligt in de vele aannamen die moeten worden gedaan. Per definitie is een aanname de beste scbatting bij af
wezigheid van verifieerbare gegevens. Bij een gebouw dat nog moet worden gemaakt valt niets te verifieren. 

Omdat echter gebouw- en installatie-ontwerpen in het algemeen volgens de ontwerpdoelstellingen worden uit
gevoerd en door aanpassingen en afstellingen naderband de doelstellingen nog dichter kunnen worden bena
derd, kunnen ontwerpers zich redelijk wapenen tegen de risico's van de praktijk maar met alle goede bedoelin
gen kunnen veel veronderstellingen en inscbattingen achteraf toch niet blijken op te gaan vanwege wijzigingen 
in de loop van het bouwproces of omdat ze eenvoudigweg niet opgaan. 

In feite kan men in de praktijk niet veel verder komen dan een redelijke schatting van de koellast. Dit betekent 
dat de ontwerper over een grote dosis ervaring en vergelijkingsmateriaal moet beschikken en niet blind mag 
varen op de resultaten van zijn berekeningen. 

rue ~. fcu) •. Bociwt<und~·.•*' .tnsbiuatietecfiniek·············· ········ 
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Berekenin2 van de binnentemperatuur 

Een stijging van de vertreklucbttemperatuur beeft invloed op de ontwikkeling van de koellast; betgeen kan 
worden berekend. 
Zo kan ook de ontwikkeling van de vertreklucbttemperatuur worden berekend afuankelijk van de momentane 
koellast en bet koelvermogen van de installatie. 
Dit kan uiteraard ook voor bet geval er in bet gebeel geen koelinstallatie aanwezig is. 

De koellast wordt berekend bij constante (nominale) vertreklucbttemperatuur op een aantal opeenvolgende 
tijdstippen die voorafgaan aan bet tijdstip van maximale koellast. De zo berekende waarden van de koellast 
worden vanaf bet eerste bescbouwde tijdstip aangeduid met <llt, <ll2 etc. Men kiest nu een nominaal koelvermo-

gen <llnom van de te installeren apparatuur dat een zeker bedrag lager is dan de gevonden maximale koellast. 

Daarna verloopt de berekening als volgt. 

Voor bet eerste tijdstip wordt berekend de verbouding KRt tussen bet (nominale) tekort aan te installeren koel

capaciteit A <ll1 en de daarbij optredende temperatuurstijging Aet : 

KRt = ~~~ = KRt,ongecor + A<ll'tr + A<ll'r + A<ll'app [W/0 C] [17] 

(KR is de afkorting van koellastresponsie). 

Het tekort A<ll1 wordt opgevangen door enerzijds een vermindering van de af te voeren koelenergiestroom door 

accumulatie, transmissie en infl.ltratie en anderzijds een vergroting van de koelcapaciteit van bet apparaat bij de 
verhoogde vertrektemperatuur. 

In formule (17) is verder : 

KRt. ongecor = q'vvl· Av 

A <ll'tr = Ur. Ar 

A <ll'r = Pt· c1 V 

De verhoging A <ll'app van de apparaatcapaciteit wordt als volgt berekend : 

[17] 

[18] 

[19] 

De nominale apparaatcapaciteit per graad temperatuurverschil tussen nominale vertrekluchttemperatuur en 
koelmediumtemperatuur is : 

[21] 

Bij een temperatuurverhoging ATI wordt de werkelijke apparaatcapaciteit: 

<llnom 
e e (9v,nom+ A 91 - 9med) 

v ,nom - med . '-' 
[W] [22] 

L___.~~~~~~~~~----~--~---------' 
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De verhoging van de apparaatcapaciteit is dus : 

<I> nom 
e · (9v,nom- A9t- 9med) - <l>nom 

v,nom- emed 

Na herleiding : 

en per graad temperatuurverhoging 

<I> nom 
A <l>'app = 

ev ,nom - emed 

[W] 

[W] 
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[23] 

[24] 

[25] 

Vervolgens kan de werkelijk optredende temperatuurstijging voor het eerste tijdstip worden berekend: 

KRt 
[26] 

Voor de volgende tijdstippen wordt de optredende temperatuurstijging in principe op dezelfde wijze berekend 
als die voor het eerste tijdstip. 

Er moet hierbij een correctie worden ingevoerd voor het feit dat de temperatuur van de wanden in de vooraf
gaande periode is gestegen waardoor het accumulatievermogen van die wanden gedeeltelijk is 'verbruikt'. 
Dit wordt in rekening gebracht door de oorspronkelijk berekende (nominate) koellasten <l>z, <1>3 etc. met een 
daarop betrekking hebbend bedrag te verhogen (accumulatietoeslag A<l>acc). Voor het le tijdstip is A<l>accl = 0. 
Voor het 2e tijdstip en de volgende tijdstippen kunnen de temperatuurstijgingen L\92, L\83 etc. worden berekend 
door gebruikmaking van de eenmaal berekende KR 1· 
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Stralin1sintensiteit 

De zon is bij benadering te bescbouwen als een zwarte straler met een oppervlak:tetemperatuur van ca. 5800 K. 
Het uitgezonden spectrum vertoont een maximum bij een golflengte van ca 0,5 ~ (ongeveer in bet midden 
van bet zicbtbare gebied). 
Zou de aarde niet omgeven 
zijn door een atmosfeer, dan 
zou de intensiteit van zonne-

C\1 
straling (of stralingsstroom- E 
dicbtheid) op een normaal ~ 
vlak: ca 1350 W/m2 bedragen. 
Men noemt dit de zonnecon
stante. 
In de atmosfeer wordt straling 
ecbter verzwak:t als gevolg 
van: 

- verstrooiing door reflecties 
aan lucbtmoleculen en 
stofdeeltjes; 

- absorptie door in de lucbt 
aanwezige ozon, kooldi
oxyde, waterdamp en stof
deeltjes. 

:t:: 
Q) -'ii) 
c::: 
Q) -c::: 
'ii) 
Cl 
.!: 
~ 
1ij 

21 juni, 12 uur ZT 

1020 

1000 

980 

960 

940 

920 

900 

880 

860 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

____ ..,__ hoogte boven zeeniveau in km 

Hieruit volgt, dat de boogte 
hoven zeeniveau (zie figuur 1) 
en de zonsboogte (zie figuur 
2) van invloed zijn op de in
tensiteit aan bet aardopper
vlak:. 

Figuur 1. Stralingsintensiteit als functie van de hoogte boven zeeniveau 

\ I I '0/ - --

/1 ,, 
I , 

\ 

\ I I 

~0~-----/ I ' ... ::. 
············· .. 

··············· 
Dampkring 

.. .. 

Figuur 2. De door de zonnestraling in de dampkring afgelegde weg neemt af bij grote zonhoogte 
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In figuur 3 zijn enige spectrale 
verdelingen weergegeven bij 
verschillende zonshoogten, gel
dig voor Midden-Nederland. 
Duidelijk is daarbij te zien, dat 
bij lagere zonnestanden het 
maximum naar een grotere golf
lengte verschuift (naar rood bin
nen het zichtbare gebied). 

(j) Q) 
a.i5 'E Q) 

~~ 
:t::-g 
Q) Ill 
~.0 
c Q) 
Q) ... 
... C) 
c c 
·- Q) en_ 
C):!:::: 
c 0 

- C) 

~ §. 
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2250 

2000 
buiten de atmosfeer 

1500 h =65° 

1000 

500 

De intensiteit van deze (direkte) 
zonnestraling op een vlak, dat 
loodrecht op de richting van de 
zonnestraling is gesitueerd, is af
hankelijk van de invalshoek E: 

01-~~~----~--~-----r----T---~-----r-

0,37 0,555 0,78 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 

__ ..,.~ golflangta in Jlm 

'k = qN . cos E I [1]. 
Figuur 3. Stralingsintensiteit alsfunctie van de Jwogte hoven zeeniveau 

qze- intensiteit op bet beschouwde vlak (Wfm2). 

qN - intensiteit op een normaal vlak (Wfm2). 

Om de invalshoek op een 
bepaald tijdstip te kunnen 
bepalen, is het eerst nodig 
de positie van de zon vast 
te leggen. Dat is mogelijk 
met behulp van twee hoe
ken, nl. de zonshoogte h 
en het zonsazimuth A 
(zie figuur 4). 

De zonshoogte h is de 
hoek tussen de richting 
van de zonnestraling en 
het horizontale vlak, het 
zonsazimuth A, de hoek 
tussen de projectie van de 
zonnestraling op het hori
zontale vlak en de richting 
Zuid-Noord. 

\ I I '0/ - --

/1 \~ 

h - zonshoogta 

A - zonsazimuth 

N 

G - wand- of gavalazimuth voor hat v66rvlak 

E - invalshoak van hat v66rvlak 

Figuur 4. Belangrijke Jweken bij het beschrijven van zonnestraling 
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Zonshoo&te en zonsazimuth 

Zonshoogte 

Wordt de aarde als een zuivere bol beschouwd, dan kan bij een ge
geven breedtegraad B en de zonnedeclinatie D de zonshoogte bere
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Datum Declinatie 

(in graden) 
kend worden. De zonnedeclinatie is de hoek tussen de richting van 1----------+-------! 
de zonnestraling en een vlak evenwijdig aan de evenaar volgens 
Tabell. 

In figuur 5 valt bet middelpunt van de aardbol met een straal R sa
men met de oorsprong van de getekende x-y-z ruimte en de draai- . 
ingsas met de z-as. Daarmee ligt de evenaar in bet x-y-vlak (z = 0). 
De richting van de zonnestraling is evenwijdig aan bet y-z-vlak ge
kozen. 

Een doorsnede op een breedtegraad B heeft dan een straal van . 
R.cosB. Van een punt P (Xo, y0 , Zo) op deze breedtegraad zijn de 

coordinaten: 

Xo = (r.cosB) sinrot [2] 

Yo = ...(R.cosB) cosrot [3] 

Zo = R.sinB [4] 

22 

22 

21 

22 

22 

22 

23 

21 

21 

januari - 19,82 

februari - 10,42 

maart 0,00 

april 11,08 

20,26 

juli 

augustus 

september 0,17 

oktober +10,47 

19,77 

december 23,44 

Tabell. Zonnedeclinatie in graden 

In (2) en (3) is rode hoeksnelheid, waarmee de aarde om haar as draait en t de ware zonnetijd. Oat is de tijd 
waarbij h zijn maximum waarde om 12 uur bereikt. Omdat de aarde in 24 uur een omwenteling maakt, waarbij 
21t radialen of 360° worden doorlopen, is, als men om praktische redenen de tijd t in uren uitdrukt, ro gelijk aan 
1t/12 rad per uur of 15° per uur. 

De ware zonnetijd is niet 
identiek met de lokale klok
tijd. Door de in West-Euro
pa ingevoerde zomer- en 
wintertijd loopt de zonne
tijd in De Bilt 's winters 40 
minuten en 's zomers 1 uur 
en 40 minuten achter op de 
kloktijd. 

Men kan de zonshoogte be
schouwen als de hoek tus
sen de richting van de zon
nestraling en een raakvlak 
aan de aardbol ter plaatse 
van P. Dit raakvlak heeft 
als vergelijking Xo·X + Yo·Y 

+ Zo·Z = R2 metals normaal 

vector: 

-
n = (X0 ,y0 ,Z

0
) [5] 

I 

\"'-.. 

y 

Figuur 5. Positiebepaling van de aardbol t.o. v. de zon 

T.I.JE•~·····f~p;·••···aouwkoo~.~····s·tn~iallatietebbrlie~·.••···•·•·•·•••··•·· ·············•···••···· .. •··•••·•··•··•····•··•·.• .... ~~~~~··;.~.v.he11~~r4.-~·9SIPL~"mvn 
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Bij een zonnedeclinatie D kan men de richting van de zonnestraling eveneens weergeven door een vector: 

z = (0, 1, tanD) [6] 

De cosinus van de invalshoek h op het ho
rizontale vlak (zie figuur 6) volgt nu uit 
de volgende relatie: 

Hierin is (n, z) het inwendig produkt van 
de beide vectoren ii en z en I ii I en I zl hun 
respectievelijke lengten: Figuur 6. Zonshoogte h en invalshoek op het horizontale vlak 

3 

(ii, Z) = :E 
i=l 

ni. Zj [8] 

--

3 

In I = --.j :E n? 
i=l 

[9] 

3 

lzl =--J:E z.2 
I 

i=l 
[10] 

'---

Omdat bovendien geldt h + j = 90°, dus sinh= cos} Ievert substitutie van [5] en [6]: L£0 Yo oo•D;vmD- [11]. 

Wat met [3] en [4] overgaat in: 

sinh = -cosB. cosD. cosrot + sinB. sinD [12] 

Met behulp van [12] zijn de tijdstippen van zonsopkomst t1 en zonsondergang t2 te bepalen. Dan is nl. h = 0, 
dus ook sinh= 0, waaruit volgt: cosrot = tanB.tanD. Daaraan voldoen, wanneer de hoeken in graden worden 
uitgedrukt: 

[ It = ~ ru-e co• (tanB. tanD) [13] 

[ 12 =~4- ~ arc co• (tanB. lanD)] [14] 

Tu~·~.- fa8~ Bouwkunde-·.~ .. Jnstallati~techniek 
··::·-.,-::·:: ·:·.:::;:·:.:.:< .· ·::... .. . . .. . : ... · ·.::· 

~~~ tli:v. hellnetaii!IUIJ<intwerp • aug.'l)51f'!.$Jhhlllvn 
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De maximum zonshoogte treedt op als t = 12 uur, dus cos rot = -1. Hiermee Ievert [ 12]: 

sinhmax = sinB. sinD+ cosB. cosD. = 
= cos (B- D) = 

= sin (90°- B +D) = 
~ = 90°-B+D 

Zonsazimuth 

[15] 

Het zonsazimuth is de hoek tussen de projektie van de zonnestraling op bet horizontale vlak en de richting 
Zuid-Noord. 
Een vlak Zuid-Noord ter plaatse van P is bet vlak door Pin figuur 5 en de z-as metals vergelijking: 

xo 
-X +-.y = 0 

Yo 
en normaalvector: 

L__iii_=_(_-_1_. -;_:_· o_) ]---' [161 

De hoek y tussen dit vlak en de rich
ting van de zonnestraling (zie figuur 
7) volgt dan uit: 

cosy = 
(m, z) 

lml.lzl 
[17] 

\ I I -.........0/ - -

/I '"'-' 

a 

Figuur 7. Hulpfiguur voor de bepaling van zonsazimuth A 
Substitutie van [6] en [16] Ievert 

xo 
_. cosD 

cosy 
Yo 

Met [2] en [3] gaat dit over in: 

[ siny = - cosD. sin co~ 
Uit figuur 7 volgt verder: 

a a b 
sina =- =-.-

cosy 

c b c cosh 

Dus ook: 

[18] 

[19] 

cosD . sinrot 
sinA = sin (180° + a) = - sin a=----

cosh 
[20] 

N 
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Zonnebaandiagram. 

Voor 52° NB zijn in figuur 8 de zonshoogte en het zonsazimuth grafisch uitgezet in het zgn. zonnebaandia
gram. 

15 Juni 
juli 
mei 
al)gustus 
september 

z 

Figuur 8. Zonnebaandiagram voor 52 o Noorderbreedte 
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Stralinpintensiteit op horizontale en vertikale vlakken 

De orientatie van een vertikaal vlak wordt gegeven door hoek G (zie figuur 4), wandazimuth genoemd. Het is 
de ingesloten hoek tussen een normaal op de gevel en de richting Zuid-Noord. 
Met behulp van de zonshoogte h en bet zonsazimuth A kan men de invalsboek E voor borizontale en vertikale 
vlakken bepalen. Voor een borizontaal vlak geldt: 

COS£ = sinh [21] 

en voor een vertikaal vlak 

cose = cosh . cos(A-G) [22] 

Substitutie in (1) Ievert na verder uitwerken de ongeveer balfsinusvormige figuren voor de direkte stralingsin
tensiteit op verscbillende gevelorientaties, zoals weergegeven in figuur 9. 

zomer 

H ------------- winter 
900 

E 
~ 800 

.!: 
Ol 700 
.!: e 

600 -Ill 
CD 
Cii 500 -0 -

I 
400 

300 

200 

100 

0 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

..... zonnetijd in uren 

Figuur 9. Stralingsintensiteit op horizontale en vertiknle vlakken als funktie van de zonnetijd op een 
onbewolkte dag. 
N- Noord W- West Z- Zuid 0 - oost H- horizontaal D - Diffuus 
(De kleine letters gelden 's winters) 

De in deze figuur tevens aangegeven diffuse (indirekte) straling wordt veroorzaakt door de in de atmosfeer ver
strooide en geabsorbeerde straling. Daaraan staan ook de oppervlakken bloot die in de schaduw liggen. 

Verder wordt verwezen naar tabel2 (volgende pagina's), die ontleend is aan ISSO-publikatie 3 
"zonnestralingstabellen". 
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Datum ZT 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
...... 

1

4,40 i 5,40 7,40 8;40 12,40 i 13,40 14,40. 15,40 '17,40 19,40 i······ MEMT 6,40 9,40 10,40 11,40 16,40 18,40 20,40 
15/1 Horizontaal -- --- --- I --- I 82 174 238 ill 238 174 82 I -- -- --- ---

veitikaal: 
........ ..... .... i . ...... ....... 

N -- --- --- --- I 27 44 54 ~ 54 44 27 I -- --- --- ---
NO -- --- --- --- I 32 46 55 ~ 54 44 27 I -- -- --- ---
0 -- --- --- --- I 262 lli 222 66 57 45 28 I -- -- --- ---
zo -- --- --- --- I 383 592 ill 541 389 208 52 I --- --- --- ---
z -- --- --- --- I 292 546 695 ~ 695 546 292 I --- -- --- ---
zw --- --- --- --- I 52 208 389 541 ill 592 383 I -- -- --- ---
w --- ---

~~~ i 
--- I 28 45 57 66 222 lli 262 I -- -- --- ---

NW --- --- --- I 27 44 54 ~ 55 46 32 I --- -- --- ---
15/2 Horizontaal -- --- --- j --- 85 213 324 395 420 395 324 213 85 -- -- --- ---

vertikaaE 
... , .......... 

' .. 

N -- --- --- --- 29 51 66 76 1!1 76 66 51 29 --- -- --- ---
NO --- --- --- --- ill 63 70 77 80 76 66 50 28 -- -- --- ---
0 -- --- --- --- 335 ~ 446 291 90 79 68 51 28 -- -- --- ---
zo -- --- --- --- 380 677 11!l 748 628 448 243 58 30 -- -- --- ---
z -- --- --- --- 217 488 692 816 ~ 816 692 488 217 --- -- --- ---
zw -- --- --- --- 30 58 243 448 628 748 11!l 677 380 -- -- --- ---
w --- --- --- --- 28 51 68 79 90 291 446 ~ 335 -- -- --- ---
NW -- --- --- --- 28 50 66 76 80 77 70 63 ill. --- -- --- ---

15/3 Horizontaal -- --- --- 83 234 380 496 570 m 570 496 380 234 83 -- --- ---
VertikaaE 

..... I··· ··········· ; .. . . ..... , ...... ......... i ..... !·········· 

N -- --- --- 30 56 76 91 101 1M 101 91 76 56 30 -- --- ---
NO --- --- --- 206 2Q2 153 97 102 105 101 91 75 54 28 -- --- ---
0 -- --- --- 360 621 ~ 532 343 107 104 92 76 54 28 -- --- ---
zo -- --- --- 317 650 812 847 783 641 446 227 83 56 29 -- --- ---
z -- --- --- 108 329 544 716 827 865 827 716 544 329 108 -- --- ---
zw -- --- --- 29 56 83 227 446 641 783 847 812 650 317 -- --- ---
w -- --- --- 28 54 76 92 104 107 343 532 ~ 621 360 -- --- ---
NW --- --- --- 28 54 75 91 101 104 102 97 153 2Q2 206 -- --- ---

15/4 Horizontaal -- --- 84 241 407 554 669 742 ill 742 669 554 407 241 84 --- ---
Vertikaal: 

...... ············· 

N --- --- 66 62 82 100 115 124 127 124 115 100 82 62 66 --- ---
NO --- --- 287 ffi 405 263 124 126 128 124 114 99 79 56 29 --- ---
0 -- --- 362 677 m 725 582 376 140 127 115 99 79 56 28 --- ---
zo --- --- 238 539 734 m m 746 596 398 177 105 81 57 28 --- ---
z --- --- 32 127 314 502 655 756 12Q 756 655 502 314 127 32 --- ---
zw -- --- 28 57 81 105 177 398 596 746 m m 734 539 238 --- ---
w -- --- 28 56 79 99 115 127 140 376 582 725 m 677 362 --- ---
NW -- --- 29 56 79 99 114 124 128 126 124 263 405 ffi 287 --- ---

15/5 Horizontaal -- 60 198 362 523 663 772 841 w 841 772 663 523 362 198 60 ---
Vertikilili: 

........... i···· . ... ........... i··· 
138 

............. i ........ 

N -- 120 l2Q 88 101 116 130 138 141 138 130 116 101 88 l2Q 120 ---
NO --- 252 513 ~ 489 341 158 143 142 138 129 115 96 75 51 23 ---
0 -- 250 594 770 805 734 585 383 155 141 130 115 96 74 49 22 ---
zo -- 115 353 561 704 w. 757 673 527 337 141 118 97 75 50 22 ---
z --- 23 53 84 253 423 562 653 ~ 653 562 423 253 84 53 23 ---
zw --- 22 50 75 97 118 141 337 527 673 757 w. 704 561 353 115 ---
w -- 22 49 74 96 115 130 141 155 383 585 734 805 770 594 250 ---
NW -- 23 51 75 96 115 129 138 142 143 158 341 489 ~ 513 252 ---

15/6 Horizontaal 13 109 254 414 568 702 807 873 895 873 807 702 568 414 254 109 13 
veitiJcaal: 

...... , ...... , .. ......... , ....... ........... i·· ,.. ... ;·· , ......... , .......... ..... 

N 28 201 216 134 Ill 124 136 144 147 144 136 124 Ill 134 216 201 28 
NO 42 396 582 603 519 373 197 150 148 144 135 121 104 83 60 35 7 
0 35 378 645 778 122 721 575 381 161 147 136 121 103 82 59 34 6 
zo 12 160 363 542 666 m 707 624 483 302 146 124 104 83 59 34 6 
z 6 35 62 91 215 374 505 590 Q2Q 590 505 374 215 91 62 35 6 
zw 6 34 59 83 104 124 146 302 483 624 707 122. 666 542 363 160 12 
w 6 34 59 82 103 121 136 147 161 381 575 721 122 778 645 378 35 
NW 7 35 60 83 104 121 135 144 148 150 197 373 519 603 582 396 42 

onderstreept. maandmaxtma - vetgedrukt. Jaarmaxtma 

Tabe/2. Totale straling op horizontale en vertikale vlakken in Wfm2 
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Datum ZT 4 5 6 7 8 : 9 • 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
............ .......... 

8,40 c 9,40 10,40 
.... , ......... ········ ; . ...... 

MEMT 4,40 5,40 6,40 7,40 ll,40 12,40 13,40 14,40 15,40 16,40 17,40 18,40 19,40: 20,40 
I5n Horizontaal 2 90 232 391 546 682 787 853 876 853 787 682 546 391 232 90 2 

Vertikaa!: 
: ·········· .. , ...... ..... ·········· ······ . .... ...... 

N 2 169 l2.Q 117 108 121 134 142 145 142 134 121 108 ll7 l2.Q 169 2 
NO 3 341 552 ID 503 359 183 148 146 142 133 ll9 101 80 57 31 l 
0 2 330 621 766 121 719 574 379 159 145 134 ll9 100 79 55 30 l 
zo l 144 357 543 672 m 718 636 495 313 145 122 102 80 56 30 l 
z l 31 59 89 227 388 521 fX>7 238. fX>7 521 388 227 89 59 31 l 
zw l 30 56 80 102 122 145 313 495 636 718 ill 672 543 357 144 l 
w l 30 55 79 100 ll9 134 145 159 379 574 719 121 766 621 330 2 
NW l 31 57 80 101 ll9 133 142 146 148 183 359 503 ID 552 341 3 

15/8 Horizontaal -::: ', 18 136 296 455 596 706 775 7.99. 775 706 596 455 296 136 18 ---
vert~kaa!: · ········ ...... ;··· 

N --- 31 Ill 74 92 109 123 132 135 132 123 109 92 74 Ill 31 ---
NO -- 67 395 121 438 298 135 135 136 132 122 107 88 66 40 9 ---
0 --- 69 477 7ll m 714 572 374 149 135 123 108 88 65 39 9 ---
zo -- 36 299 542 703 18Q 776 695 551 362 152 ll2 90 66 40 9 ---
z -- 9 44 106 280 453 596 689 11J. 689 596 453 280 106 44 9 ---
zw -- 9 40 66 90 ll2 152 362 551 695 776 18Q 703 542 299 36 ---
w -- 9 39 65 88 108 123 135 149 374 572 714 m 7ll 477 69 ---
NW -- 9 40 66 88 107 122 132 136 135 135 298 438 121 395 67 ---

1519 Horizontaal -- -- 22 152 3ll 455 569 641 --~--- 641 569 455 3ll 152 22 -- ---
Vertikllai: c .... .. 

N -- -- 16 46 68 88 103 ll2 ill. ll2 103 88 68 46 16 -- ---
NO -- -- 75 322 J2.2 203 Ill ll4 116 ll2 102 87 67 42 ll -- ---
0 -- -- 99 525 .621 674 548 355 128 ll5 104 87 67 42 10 -- ---
zo -- -- 70 442 691 811 m 755 612 419 203 94 68 43 ll -- ---
z -- -- 13 130 326 520 679 782 .818. 782 679 520 326 130 l3 -- ---
zw -- -- ll 43 68 94 203 419 612 755 m 8ll 691 442 70 -- ---
w -- -- 10 42 67 87 104 ll5 128 355 548 674 .621 525 99 -- ---
NW --- -- ll 42 67 87 102 ll2 116 ll4 Ill 203 J2.2 322 75 -- ---

15/10 Horizontaal -- -- --- 22 144 281 . 393 464 182 464 393 281 144 22 -- -- ---
vertikaaJ.: 

.... ........ . ;.... .. '····· ...... ' .... 

62 : 

........ ........ , ...... ; ... 

N --- --- --- ll 41 77 87 2Q 87 77 62 41 ll -- -- ---
NO --- -- --- 54 .ill 99 81 88 91 87 77 61 40 10 --- --- ---
0 -- --- --- 99 470 ~ 480 3ll 101 90 78 62 40 10 --- -- ---
zo --- --- --- 92 515 739 .&M 758 629 445 237 69 42 ll --- --- ---
z --- --- --- 38 280 517 699 815 ill 815 699 517 280 38 --- --- ---
zw --- --- --- ll 42 69 237 445 629 758 804 739 515 92 --- --- ---
w --- --- --- 10 40 62 78 90 101 311 480 ~ 470 99 -- --- ---
NW --- --- --- 10 40 61 77 87 91 88 81 99 ill 54 -- --- ---

15/ll Horizontaal -- --- --- --- 23 123 221 287 ill 287 221 123 23 -- -- --- ---
Vertikaa!: 

..... .. ... , ......... ' .... 

N --- -- --- --- ll 36 52 62 ~ 62 52 36 ll -- --- --- ---
NO -- --- --- --- 30 42 54 63 ~ 62 52 35 ll --- --- --- ---
0 -- -- --- --- 94 345 .3.6Q 245 75 65 53 36 ll --- --- --- ---
zo -- --- --- --- Ill 493 658 664 569 409 223 58 12 --- --- --- ---
z --- --- --- --- 68 369 598 734 I8Q 734 598 369 68 --- --- -- ---
zw --- --- --- --- 12 58 223 i 409 569 ~ 658 493 Ill --- -- -- ---
w --- I --- --- --- ll 36 65 75 245 245 3.@ 345 94 --- -- --- \ ---
NW --- --- --- --- ll : 35 52 62 66 63 54 42 30 --- --- --- ---

15/12 Horizontaal -- --- --- --- --- 56 139 200 ill 200 139 56 l --- --- --- : ---
V ertikllli.I: 

..... , ..... ···'· ; 

N --- --- --- --- --- 21 38 48 ~ 48 38 21 l --- -- --- ---
NO --- --- --- --- --- 24 40 49 n 49 38 21 l --- -- --- ---
0 --- --- --- --- --- 191 271 200 60 51 39 21 l --- --- -- ---
zo --- --- --- --- --- 283 517 ill 502 360 187 44 l -- -- --- ---
z --- -- --- --- --- 219 480 640 ill 640 480 218 l -- --- --- ---
zw --- --- --- --- --- i 44 i 187 3fX> 502 lli 517 283 l -- --- --- ---
w --- --- --- --- I --- 21 39 51 60 200 2Il 191 l --- ---

~~> 
---

NW --- --- --- --- 21 38 49 n 49 40 24 l --- -- ----.. 
ZTZonnetiJd MEMT {Mtddel-Europese-Mtddelbare-Tijd), de wettige tijd in Nederland ("horlogetijd") = ZT + 40 minuten. Bij zomertijd is 

Tabel 2 (vervolg). Totale straling op horizontale en vertikale vlakken in Wfm2 de "horlogetijd" dan= ZT + I uur 40 min. 
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Zonnestralin& door &lasvlakken 

Bij zonnestraling wordt onderscbeid gemaakt in straling die de glasvlakken treft en de straling die op de niet 
transparante wanden valt. De zonnestraling die een glaswand treft, wordt voor een deel geabsorbeerd (a), een 
deel gereflecteerd (p), terwijl bet overgrote deel ('t) wordt doorgelaten. Daarbij geldt: 

a+p+'t=l [23] 

Gemiddelde waarden voor een normale blanke glasschijfbij loodrecbte inval (e = 0) zijn: 
a = 0,05 
p = 0,08 
't = 0,87 

De waarden van a, p, en 't zijn enigzins athankelijk van de invalsboek. 

Van de opvallende straling qze (in W/m2 ) wordt (zie figuurlO) dus d.irekt doorgelaten: 

[24] 

Gereflecteerdwordt: 

[25] 

en geabsorbeerd: 

[26] 

De geabsorbeerde straling verwarmt de glasschijf, die 
daardoor in temperatuur stijgt en vervolgens weer door 
convectie en langgolvige straling warmte afstaat, zowel 
aan de binnen- als aan de buitenzijde. 
Aan de binnenzijde zijn in figuur 10 de door convectie en 
straling afgegeven warmtestromen per m2, veroorzaakt Figuur 10. 
door opvallende zonnestraling, respectievelijk aangege-
ven met qci en qsi• en aan de buitenzijde met qce en qse· 
Van belang is bet totaal binnenkomende deel van de zonnestraling: 

qzi = <ld + <lei + ~i [27] 

De som, gedeeld door de opvallende straling qze• 
wordt gedefinieerd als de zontoetredingsfactor (absoluut) ZTA; 

ZTA = qzi 
qze 

[28] 

Verdeling van de zonnestraling op 
transparante wanden 

De waarde ligt uiteraard tussen 0 en 1. Naast ZT A komt ook nog de zontoetredingsfactor (relatief) ZTR 
voor, gedefmieerd als bet quotient van qzi en de door een enkele glasschijf per m2 doorgelaten zonnestraling. 
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Van de doorgelaten energie qzi wordt bet convectieve deel 'lei direkt overgedragen aan de vertreklucbt. Daar
voor wordt ingevoerd de convectiefactor CF met 0 < CF < I: 

[29] 

Voor een groot aantal combinaties van glas en zonwering zijn in tabellen (ISSO-publikatie or. 2) de zontoetre
dingsfaktoren (absoluut) ZTA en de convectiefaktor CF weergegeven. 
Daamaast de warmtedoorgangscoefficient U (in W/m2. K) en de licbttoetredingsfactor LTA, de verbouding 
van de hoeveelheid doorgelaten Iichtstraling en de opvallende licbtstraling. De zonbelasting door een glasvlak 
kan dus onderverdeeld worden in een convectief deel 

G· = CF.ZTA.q, [30] 

en een stralingsdeel 

G + q,, = (I - CF). ZTA. 'lu [31] 

Het stralingsaandeel wordt door een of meer van de begrenzende vertrekwanden geabsorbeerd en warmt de 
massa hiervan op. Pas daama wordt de opgenomen warmte weer geleidelijk aan de vertreklucht afgestaan en 
Ievert dus in de tijd vertraagd een warmte-overscbot. Men spreekt van bet warmte-accumulatie-etTekt van de 
gebouwmassa. 
In figuur 11 wordt een en ander nog eens aanscbouwelijk voorgesteld 

W/m2 

.::.::. 
~ 

c~ 
Q) Q) 
Cla. 
Oa. 
Eo .......... 
Q)Q) 
>
(/)(/) 
Ole 
c Q) 
·- > 
~E 
(/)..._ 

Q) 
a. 

0 
'to 

Figuur 11. 

1 

qze.max 

(accumuleerbaar) 

q ze . ZT A . CF (niet accumuleerbaar) 

qz /A v (tot. koellast t.g.v. directe straling) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

<-<. I 'L ·--~ ~ (v66r accumulatie) 

(bestralingsperiode T 8) .. (na accumulatie) 

Verdeling van de door glas doorgelaten zonnestraling 

17 
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Gevelprofilerina= 

Door uitstekende kolommen of luifels kan een glasoppervlak gedeeltelijk in de schaduw komen te liggen. Dit 
geldt uiteraard aileen voor direkte zonnestraling. Men drukt dit uit in een correctiefaktor, die bier zai worden 
afgeleid voor de situatie dat bet raamoppervlak direkt onder de luifel is gesitueerd en een breedte heeft, gelijk 
aan de afstand tussen twee kolommen. 

Bij een luifelbreedte x en een raamhoogte b (zie 
figuur 12) volgt de effektieve luifelbreedte x1 uit 

X 

cos (A- G) 

en de schaduwlengte x' uit 

x' = 
;.tanh 

Xt. tanh = 
cos (A- G) 

[32] 

[33] 

Het raam ondervindt nog zonnestraling over de 
hoogte 

{ 
X tanh 

b - x' = b 1 - . 
b cos (A- G)} 

[34] 

Bij een kolombreedte y en een afstand l tussen de 
. kolommen (zie figuur 13) is de schaduwlengte 

y' = y I tan (A-G) I [35] 

Het raam ondervindt nog zonnestraiing over een 
breedte van 

l - y' = l { 1 - ~ . I tan (A-G) I} [36] 

Een combinatie van luifel en kolommen Ievert bet 
door de zon bestraalde oppervlak 

(b - x') (l- y') = b . l . <p [37] 

waarin <p ais de gezochte correctiefaktor: 

Figuur 12. Schaduw t.g. v. een luifel 

\ I I 

----o~ 
/;I,~ 

Figuur 13. Schaduw t.g. v. uitstekende kolommen 

{ 
X tanh }{ <p= 1--. 1 
b cos (A- G) 

~ I tan (A-G) I } [38] 

Dit geldt natuurlijk aileen ais -90 < A-G < 90, x' <ben y' < l Wordt aan een van de voorwaarden niet voldaan, 
dan is <p = 0. 
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Zonnestralina op niet transparante wanden 

Bij de niet-transparante wanden wordt een deel van de opvallende zonnestraling aileen aan het oppervlak geab
sorbeerd en de rest gereflecteerd. 
Als dit deel a bedraagt, de zgn. absorptiefactor (0 < a < 1), dan levert de warmtebalans van het buitenopper
vlak (zie figuur 14) bij een-dimensionaal warmtetransport 

00 
a.qze = hcve (9x=O - Se) - A. (-) 

OX x=O 

qze = opvallende zonnestraling (Wfm2) 

a = absorptiefactor (-) 

[39] 

hcve = warmteoverdrachtscoefficient aan de buitenluchtzijde van de wand (W/m2 K) 

e = temperatUUf in de Wand (0 C} 

ex=<> = oppervlaktetemperatuur buiten ec) 

ee = buitenluchttemperatuur buiten ec) 

A. = warmtegeleidingscoefficient van het wandrnateriaal (W /mK) 

x = lengte coordinaat loodrecht op het wandoppervlak (m) 

Omwerken van (39) levert: 

~ hcve = { ( a. qze + Se) - 9x=O} = - A. ( ~) L hcve OX x=O 
[40] 

Figuur 14. Doorsnede van 
een door de zon 
bestraalde 
buitenwand 

Hieruit volgt dus dat de invloed van de zonnestraling in rekening kan worden gebracht door de buitenluchttem
peratuur te verhogen met een fictieve waarde 

In Duitse literatuur wordt de som 

a.qze 
--+ Se 

hcve 

vaak aangeduid met "Sonnenlufttemperatur". 

[41] 

Bij stationair warmtetransport is de naar binnen gerichte warmtestroomdichtheid dan te schrijven als 

U = warmtedoorgangscoefficient (in W/m2 K) 

ei = binnenluchttemperatuur 
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Zonder zonnestraling zou die zijn: 

[43] 

Het verschil tussen [ 42] en [ 43] Ievert stationair de per m2 hinnenkomende zonnestraling: 

I Clzi = ~ 0 a 0 'lze I [44] 
I hcve 

Door de warmtecapaciteit van de wandmassa zal echter vanwege de steeds varierende zonnestraling en hoven
dien ook veelal varierende huitenluchttemperatuur een stationaire situatie praktisch nooit optredeno 
Dit heeft tot gevolg dat aan de hinnenzijde van de wand de variaties verkleind (gedempt) doorkomen en hoven
dieD in tijd vertraagdo 

Om dit exact te berekenen zou men de vergelijking van Fourier 

[45] 

met randvoorwaarden: 

- A ( ~) = hcve { ~o'lze + 9e - eo,t} [46] 
OX O,t ucve 

en 

[47] - A ( ~) = hcve { 625 ,t - 9i } 
ux 2li,t 

moeten oplosseno Hierin is p de soortelijke massa in kglm3, c de soortelijke warmte in J/kgK, 2o de totale 
wanddikte in men t de tijd in So 
Vanwege de complicaties die dat met zich meehrengt, wordt meestal gehruik gemaakt van numerieke henade
ringen, die met behulp van de computer oploshaar zijno 

Direkte stralin&Sintensiteit op een hellend vlak 

De direkte zonnestralingsintensiteit op een horizontaal vlak kan volgens [1] en [21] worden geschreven als 

[48] 

op een vertikaal vlak volgens [1] en [22] als 

qze ,v = qNO cosh o cos (A-G) [49] 
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Hierin is qN de (direkte) stralingsintensiteit op een normaal v1ak, h de zonshoogte, A bet zonsazimuth enG bet 
geve1azimuth. 
Wordt i.p.v. bet vertikale vlak met gevelazimuth G een hellend v1ak beschouwd, bijv. een sheddak (zie figuur 
15) met t.o.v. dit vertikale vlak een hellingshoek a, dan bedraagt de intensiteit van de direkte zonnestraling op 
dit vlak: 

qze = qze ,v. cosa + qze ,h. sina 

[50] 
tanh 

= qze v {cosa + A G) . sina} ' cos ( -

\ I I 

-"0/-
/ I I \ "---'~--"' rlchtlng van de zonnestrallng 

vertlkaal vlak 

IH--------'"r---1-'----',------ hellend vlak 
''""'--~=--A---+-- horizontaal vlak 

Figuur 15. Hellend vlak 

Wanneer dezon recht voor dit sheddak staat, is A- G = 0 en dus cos (A-G)= 1 

In dat bijzondere geval ge1dt: 

qze = qze , v ( cos a + tanh . sin a ) = 

= qze ,v · 
cos (h-a) 

cosh 
[51] 

N.B. Voor de totale zonnestraling dient men hierbij de intensiteit van de diffuse zonnestraling op te tellen. Die 
wordt echter weinig belnvloed door de orientatie. 
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