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Verbeterd installatietechnisch ontwerp voor basisscholen om luchtkwaliteit en comfort te waarborgen 

Samenvatting 

De gezondheid en de prestaties van de mens zijn afhankelijk van het binnenmilieu waar 
hij of zij zich in bevindt. Het doel van dit onderzoek is om de luchtkwaliteit en het 
thermisch comfort in basisscholen met geavanceerdere ventilatiesystemen in kaart te 
brengen. Wanneer blijkt dat ook deze systemen onvoldoende resultaat geven dient er een 
nieuw ontwerp voor een optimaler ventilatiesysteem in basisscholen te worden gemaakt. 

Om de luchtkwaliteit en het thermisch comfort in basisscholen met geavanceerde 
ventilatiesystemen in kaart te brengen, zijn in 6 basisscholen metingen uitgevoerd naar: 
(1) de co2 concentratie in de binnenlucht; (2) de luchttemperatuur; (3) de relatieve 
luchtvochtigheid; (4) de luchtsnelheid; (5) het luchtdebiet dat het lokaal binnen komt. 
Door een enquête onder de leraren van de 6 basisscholen is in kaart gebracht of de 
gebruikers van het gebouw tevreden zijn met het binnenmilieu. 

Uit de metingen wordt geconcludeerd dat de luchtkwaliteit in geen van de basisscholen 
voldoet aan de gestelde eisen. In alle scholen is namelijk de maximale C02-concentratie 
hoger dan de gestelde maximale waarde, wat in houdt dat het luchtdebiet te klein is. 
Uit de metingen naar het thermisch comfort is geconcludeerd dat in 5 van de 6 scholen de 
personen zich behaaglijk zouden moeten voelen. In de enquêtes is de docenten gevraagd 
of zij het klimaat in het klaslokaal comfortabel vinden. Uit de uitkomsten blijkt, dat bij 2 
basisscholen hierop positief, bij 2 negatief en bij 2 neutraal wordt geantwoord. 

Geconcludeerd is dat de huidige geavanceerde ventilatiesystemen het klaslokaal 
thermisch comfortabel kunnen houden, maar dat in geen van de scholen de luchtkwaliteit 
voldoende is. Om de luchtkwaliteit te verbeteren dient het luchtdebiet vergroot te worden. 
Wanneer het luchtdebiet vergroot wordt zal bij de gebruikte ventilatiesystemen de 
snelheid waarmee de lucht het klaslokaal betreedt groter worden, waardoor mogelijk 
tochtverschijnselen gaan optreden. Om deze tochtproblemen te voorkomen moet een 
nieuw ontwerp voor de luchtventilatiesystemen in klaslokalen worden gemaakt. 

Bij het maken van het ontwerp voor een ventilatiesysteem voor een basisschool is gebruik 
gemaakt van de methodiek van het Methodisch Ontwerpproces van H.H. van den 
Kroonenberg. Bij deze methode komt het conceptontwerp tot stand door de stappen 
probleemdefiniërende fase, werkwijze bepalende fase en keuze bepalende fase te 
doorlopen. 
Tijdens het ontwerpproces blijkt dat een ventilatiesysteem dat gebaseerd is op het 
verdringingsprincipe de hoogste waardering krijgt. Zo'n ventilatiesysteem is in dit 
afstudeeronderzoek summier uitgewerkt voor een standaard klaslokaal van een 
basisschool. 
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Voorwoord 

Het afstudeerverslag is geschreven in het kader van mijn afstudeeronderzoek van de 
opleiding Installatietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens het 
afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en het thermisch comfort 
in het klaslokaal van basisscholen dat uitgerust is met een geavanceerd ventilatiesysteem. 
De gedane inzichten zijn vervolgens in een ontwerpproces toegepast. In dit voorwoord 
wil ik de personen die mij hebben bijgestaan bedanken voor hun steun en 
hulpvaardigheid. 

Tijdens mijn afstudeerproject ben ik bijgestaan door een afstudeercommissie die heeft 
bestaan uit Wim Zeiler, Gert Boxem enErwin Smits. Ik wil hen allen bedanken voor hun 
steun en begeleiding tijdens het afstuderen. 

Tevens wil ik de medewerkers van het laboratorium van de vakgroep FAGO van de 
Technische Universiteit Eindhoven bedanken, omdat zonder hen de metingen niet plaats 
hadden kunnen vinden. 

Daarnaast wil ik de directies en docenten van de scholen waar de metingen voor dit 
afstudeeronderzoek hebben plaats gevonden bedanken voor hun gastvrijheid en hulp bij 
het verrichten van de metingen en het invullen van de enquêtes die zijn rondgedeeld. 

Tot slot wil ik mijn ouders en zus bedanken voor hun steun en liefde tijdens mijn 
studieperiode en de afstudeerperiode in het speciaal. 

Manuel van Bruchem 
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Hoofdstuk 1 Definiëren afstudeeropdracht 

1.1 Inleiding 

In ruimten, zoals klaslokalen, waar de bezettingsgraad hoog is, ofwel waar zich veel 
mensen per m2 bevinden, is het moeilijk om een goede luchtkwaliteit (indoor air quality) 
te realiseren. Om tot een goede luchtkwaliteit te komen dient er voldoende verse 
buitenlucht de ruimte ingevoerd te worden. In de zomerperiode is dit over het algemeen 
geen probleem, echter in de winterperiode houdt dit in dat er veel koude lucht het gebouw 
binnen komt. Hier vormt zich een probleem, want voldoende ventilatie levert een goede 
luchtkwaliteit maar veroorzaakt vaak tocht en comfort klachten (kou). Dit terwijl 
onvoldoende ventilatie een slechte luchtkwaliteit geeft, wat zelfs kan leiden tot 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Daarbij heeft de luchtkwaliteit een nog grotere 
invloed op kinderen dan op volwassenen aangezien zij, in verhouding ten opzichte van 
hun lichaamsgewicht, meer lucht inademen dan volwassenen. 

In het kader van de relatie tussen het, al dan niet, voldoende ventileren en de gezondheid 
van de leerlingen in klaslokalen zijn reeds meerdere onderzoeken verricht. 
Veel van dit soort onderzoeken zijn verricht door verschillende GGD. Hieruit zijn 
meerdere publicaties voortgekomen, zoals: de GGD richtlijn "Ventilatie van scholen en 
de kwaliteit van het binnenmilieu" [7] en "Naar een beter binnenmilieu" [8] . 
Daarnaast is er in Europees verband door Region 1 van de REHV A naar aanleiding van 
de binnenmilieuproblematiek in scholen een Workstatement opgesteld met als titel 
"Engineering solutions fora healthy, productive and energy efficient indoor environment 
in schools" [30]. In aansluiting hierop vond de oprichting van de werkgroep 
'Kwaliteitsverbetering binnenmilieu in scholen", van de afdeling Klimaattechniek (KT) 
van de TVVL, plaats. 
Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is recentelijk door Froukje van Dijken 
een afstudeeronderzoek verricht naar het mogelijke verband tussen de luchtkwaliteit op 
basisscholen en de gezondheid van de leerlingen. ("Indoor Environment in Dutch 
Primary Schools and Health of the Pupils" [5]) 

1.2 Probleemstelling 

Aan de TU/e zijn afstudeeronderzoeken gestart met als doel om tot een verbeterd 
ventilatieontwerp voor basisscholen te komen. Als eerste in deze reeks heeft Loes Joosten 
onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in basisscholen die gebruik maken van een 
ventilatieprincipe waarbij de ventilatie tot stand komt door een natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer van lucht. In haar afstudeerverslag "Field study on the performance 
of exhaust-only ventilation in schools with regard to indoor air quality" [20] is te lezen 
dat deze vorm van ventileren problemen ten aanzien van de luchtkwaliteit in relatie met 
thermisch comfort met zich meebrengt. 

Bij dit afstudeeronderzoek is breder gekeken naar het ventilatieprincipe op scholen, om 
tot een verbeterd ontwerp te kunnen komen. Op voorhand ligt dus niet vast welk 
ventilatieprincipe toegepast zal gaan worden, maar er is veel aandacht besteed aan het 
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comfort dat in het lokaal zal gaan heersen wanneer de installatie voor voldoende 
ventilatie zorgt. 

De ventilatielucht zorgt ervoor dat ondermeer de door de leerlingen in het lokaal 
geproduceerde vervuilingen worden afgevoerd. Ventilatie van het klaslokaal kan op de 
volgende manieren tot stand worden gebracht: 

• Natuurlijke ventilatie, waarbij zowel de toe- als afvoer van de lucht natuurlijk tot 
stand komt; 

• Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer; 
• Mechanische luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer (wordt in Nederland niet 

toegepast); 
• Mechanisch gebalanceerde ventilatie, waarbij zowel de toe- als afvoer van de 

lucht mechanisch tot stand worden gebracht. 

Bij natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer is de hoeveelheid ventilatielucht te 
regelen. Er kan dus voldoende geventileerd worden om de luchtkwaliteit in het klaslokaal 
te waarborgen. Echter is uit het onderzoek van Loes Joosten gebleken dat de 
luchtkwaliteit in klaslokalen in Nederland niet voldoet aan de eisen die hieraan gesteld 
worden. Dit komt vooral doordat in deze schoolgebouwen gedurende de winterperiode 
ventilatievoorzieningen geknepen of gesloten worden om toch een behaaglijke 
temperatuur en geen tocht in het lokaal te krijgen. Er vindt hier een afweging plaats 
tussen een behaaglijke temperatuur enerzijds en tocht I verouderde lucht anderzijds. 

Mechanisch gebalanceerde ventilatie wordt in Nederland voor schoolgebouwen nog niet 
veel toegepast, waardoor er nog weinig bekend is over de prestaties ten aanzien van 
luchtkwaliteit in deze schoolgebouwen. Deze systemen zijn dan ook nader onderzocht. 
De reden om mechanisch gebalanceerde ventilatie toe te passen is dat de hoeveelheid 
ventilatielucht beter is te regelen en dat ook de ruimtetemperatuur beter te regelen is door 
de toevoerlucht te verwarmen, middels warmteterugwinning, alvorens deze het lokaal 
wordt ingeblazen. 

1.3 Doelstelling 

Doelstelling van deze afstudeeropdracht is het analyseren van de actuele geavanceerde 
ventilatiesystemen, om vervolgens de opgedane inzichten te gebruiken voor een nieuw 
ontwerp 
Het doel hierbij is om een installatietechnisch ontwerp voor een klaslokaal te maken, 
waarbij zowel een goede luchtkwaliteit als een goed comfort in het lokaal tot stand 
komen. 

Eisen aan het ontwerp: 
• Wanneer de binnenlucht voldoende wordt ververst met buitenlucht, zodat geen hoge 

concentraties van verontreinigingen ontstaan, wordt de kwaliteit van de lucht als 
zijnde goed beoordeeld. 
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Criteria: 
• Tijdens dit onderzoek wordt binnenlucht waarin zich een C02 concentratie van 

minder dan 1000 ppm bevindt als lucht van goede kwaliteit gekwantificeerd. 
• Tijdens dit onderzoek wordt het comfort als zijnde goed gekwantificeerd wanneer de 

PMV, welke berekend is voor de docent, tussen -0,5 en 0,5 ligt. De PMV wordt voor 
de docent berekend, omdat de PMV voor de leerlingen beduidend lager ligt aangezien 
zij een lager metabolisme hebben. 

• Bij het ontwerp dienen tochtverschijnselen voorkomen te worden. 
• Het geluid van het ventilatiesysteem dient binnen de gangbare grenswaarden te 

blijven. 

1.4 Plan van aanpak 

Om tot een goed installatietechnisch ontwerp voor basisscholen te komen, wordt gebruik 
gemaakt van de ontwerpmethodiek "Methodisch Ontwerpen" volgens H.H. van den 
Kroonenberg. De methode bestaat uit 4 fasen: 

1 Probleemdefiniërende fase 
2 Werkwijze bepalende fase 
3 Keuze bepalende fase 
4 Vormgevende fase 

Als input voor de probleemdefiniërende fase en de werkwijze bepalende fase wordt 
onderzoek gedaan naar de eisen, die de overheid en de Arbodienst aan de luchtkwaliteit 
en het thermisch comfort stellen. Daarnaast worden voor deze fasen de verschillende 
soorten ventilatiesystemen beschreven en in een overzicht weergegeven. 
Om inzicht te krijgen in de eigenschappen en problemen zijn er op 6 basisscholen 
metingen verricht. In de keuze bepalende fase wordt hiervan gebruik gemaakt bij het 
maken van de keuze voor het ventilatiesysteem. 
In de vormgevende fase wordt aan de hand van analogie en kengetallen van het systeem 
het ontwerp uitgewerkt. 
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De te nemen stappen om tot het ontwerp te komen zien er als volgt uit; 

Inventarisatie van het probleem Definiëren afstudeeropdracht 

Definiëren van luchtkwaliteit en comfort 

De theoretische achtergrond 
Inventarisatie van ventilatiesystemen 

Verrichten metingen op basisscholen 
De metingen 

Levert een programma van eisen 
Conclusies aan de metingen verbinden 

Probleemdefiniërende fase 

Werkwijze bepalende fase Het ontwerpproces 

Keuze bepalende fase 

Vormgevende fase 

Conclusies I aanbevelingen Afsluitende fase 

Opbouw van het afstudeerverslag 
Het verslag is volgens de chronologisch te nemen stappen opgebouwd. Hieronder volgt 
een korte beschrijving van de inhoud van elk hoofdstuk. 

In hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond behandeld. 
• Een toelichting op de ontwerpmethodiek van H.H. van den Kroonenberg 
• Een literatuuronderzoek naar: 

o Luchtkwaliteit 
o Thermisch comfort 
o Ventilatiesystemen 

Op basis van de literatuuronderzoek zijn de ontwerpcriteria voor het ventilatiesysteem 
opgesteld. 

In hoofdstuk 3 worden de metingen op 6 basisscholen besproken met betrekking tot: 
• Gerealiseerde luchtkwaliteit en comfort; 
• Het toegepaste installatieconcept 

In hoofdstuk 4 worden de ontwerpstappen behandeld en wordt er een keuze gemaakt van 
het toe te passen concept volgens de in hoofdstuk 2 behandelde methode van H.H. van de 
Kroonenberg. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd en aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek. 
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Hoofdstuk 2 De theoretische achtergrond van de ontwerpmethodiek en de 
ontwerpcriteria 

Een hulpmiddel om tot een goed ontwerp te komen is een ontwerpmethode. In dit 
afstudeeronderzoek is gekozen voor "Methodisch Ontwerpen" zoals dit ontwikkeld is door 
Prof. Dr. Ir. H.H. van den Kroonenberg in 1980 [32], [34]. 
Aan de hand van een literatuuronderzoek zijn criteria opgesteld met betrekking tot de 
luchtkwaliteit en het thermisch comfort op basis waarvan in hoofdstuk 4 het nieuwe 
ventilatiesysteem voor basisscholen wordt ontworpen. 

2.1 Methodisch ontwerpen 

Methodisch ontwerpen houdt in dat het ontwerpproces gestructureerd doorlopen wordt, 
zodat essentiële zaken bijna niet over het hoofd kunnen worden gezien. De 
ontwerpmethodiek is opgebouwd uit vier fasen, namelijk: 

• Probleemdefiniërende fase, waarbij een overzicht wordt gegeven van de eisen 
waaraan het ontwerp dient te voldoen en van de relaties tussen functies, die 
verzorgen dat aan deze eisen kan worden voldaan, worden aan de hand van een 
blokschema beschreven; 

• Werkwijze bepalende fase, waarbij de functies van het ontwerp worden 
uitgesplitst. Voor deze deelfuncties worden mogelijke oplossingen uitgezet in het 
zogenaamde morfologisch overzicht, waarin combinaties worden gemaakt met de 
deelfuncties; 

• Keuze bepalende fase, tijdens deze fase worden de verschillende combinaties uit 
het morfologisch overzicht beoordeeld. Deze beoordeling geschiet aan de hand 
van de Kesselring-methode, waarbij in een keuzetabel zowel het functioneren als 
het realiseren van de deelfuncties een waardering krijgen ; 

• Vormgevende fase, hierin wordt verantwoording voor de gekozen combinatie 
afgelegd. 

Tijdens de probleemdef iniërende fase wordt de aandacht gericht op de functie van de te 
ontwerpen inrichting, in dit rapport een ventilatiesysteem voor een klaslokaal. In deze 
fase wordt bepaald wat de technische inrichting dient te kunnen vervullen, niet hoe. Dit 
gebeurt door de te vervullen functie als een 'black-box' te bekijken waar 
ingangskenmerken ingaan en uitgangskenmerken uit komen. De uitgangskenmerken van 
de 'black-box' is het zogenaamde Programma van Eisen dat wordt gesteld aan de 
waarden die de technische inrichting dient te gaan vervullen. De functie, die vervuld moet 
worden, is de stap om van de ingangskenmerken tot de uitgangskenmerken te komen. Een 
schema van de ingangskenmerken, de te vervullen functie en de uitgangskenmerken 
wordt een functieblokschema genoemd. Het functieblokschema geeft derhalve de 
functionele relaties tussen de ingangs- en uitgangskenmerken weer. De onderlinge 
logische samenhang tussen de functionele relaties kan op meerdere manieren worden 
bepaald om vervolgens in het functieblokschema weergegeven te worden, namelijk; 

• Materie-, energie-, en informatieaspecten van deingangs-en uitgangskenmerken; 
• Een abstracte formulering van de ( deel)functies: transporteren, transformeren en 

accumuleren; 
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• De chronologische ordening van de werkingen. 

Tijdens de werkwijze bepalende fase worden voor de deelfuncties uit het 
functieblokschema oplossingen gegenereerd. Deze oplossingen worden in een 
morfologisch overzicht geplaatst met aan de linker zijde een opsomming van de 
deelfuncties onder elkaar met achter elke deelfunctie de mogelijke oplossingen. Nadat de 
oplossingen in het morfologisch overzicht zijn geplaatst kunnen combinaties van 
oplossingen worden gemaakt, zodat voor elke deelfunctie een oplossing is gegenereerd. 
Elke combinatie van oplossingen is een ontwerpvariant voor de hoofdfunctie die vervuld 
dient te worden. 

Gedurende de keuze bepalende fase worden de combinaties, die uit het morfologisch 
overzicht voortkomen, aan de hand van beoordelingscriteria met elkaar vergeleken. De 
combinaties worden beoordeeld op het functioneren en het realiseren van de 
verschillende deelfuncties. Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de zogenaamde 
Kesselring methode, waarbij in keuzetabellen een waarderingscijfer van 1 tot 4 wordt 
gegeven aan zowel het functioneren als het realiseren van elke deelfunctie. Bij dit 
waarderingscijfer komt 1 overeen met ongeschikt en 4 met zeer goed bruikbaar. De 
waarderingscijfers voor het functioneren en realiseren kunnen worden uitgezet in een s
diagram, zodat alle combinaties makkelijk met elkaar kunnen worden vergeleken. De 
oplossing die het diehts bij de ideale oplossing ligt, voor zowel het functioneren als het 
realiseren wordt voor verdere uitwerkin ekozen (zie figuur 2.1 ). 

s.Oiagram 

'""" / 
V 

"'" 
V 

""'- / 
[>< 

/ ""'-1/ 
V 

/ 
/ 

Hl% 

"" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60'llr. 70% 00% 90'lC. 100% 

furKtioneren l~ l 

figuur 2.1 : s-Diagram 

Als uitgangspunt voor de vormgevende fase dient de gekozen structuur van de te 
ontwerpen inrichting. Tijdens deze fase wordt het definitieve ontwerp bepaald, waardoor 
alle informatie, die benodigd is voor het realiseren van de technische inrichting, vast 
komt te liggen. Dit houdt in dat gedurende deze fase verantwoording voor het gekozen 
ontwerp wordt afgelegd door bijvoorbeeld berekeningen of ontwerpschetsen. 
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Om met behulp van deze ontwerpmethodiek een ontwerp voor een ventilatiesysteem voor 
een klaslokaal te kunnen maken zijn criteria nodig waaraan het ontwerp moet voldoen. De 
criteria waaraan het ontwerp moet voldoen worden in de onderstaande paragraven aan de 
hand van literatuur en in het volgende hoofdstuk aan de hand van metingen onbepaald. 

2.2 De ontwerpcriteria voor de luchtkwaliteit 

2.2.1 Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit in een ruimte heeft, wanneer deze slecht is, invloed hebben op de 
gezondheid alsmede de (leer)prestaties van de aanwezige personen. Wanneer de 
luchtkwaliteit onvoldoende of slecht is kan deze irritaties veroorzaken aan huid, ogen en 
luchtwegen en leiden tot hoofdpijn, concentratieverlies en zelfs tot luchtwegaandoeningen 
(CARA). 
Aangezien de kwaliteit van binnenlucht gerealiseerd wordt door middel van ventilatie met 
lucht uit de omgeving is deze ook afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht. Door 
middel van luchtbehandeling kan slechts een deel van deze vervuiling worden voorkomen. 
De kwaliteit wordt beoordeeld op de hoogte van de concentraties van alle vervuilingen die 
zich in de binnenlucht bevinden. De vervuilingen zijn in verschillende soorten vervuilingen 
onder te verdelen en komen voort uit verschillende vervuilingsbronnen. 

De vervuilingen zijn onder te verdelen in 3 typen vervuilingen: 
• (an)organisch, dit zijn stoffen die zijn opgebouwd uit chemische componenten, zoals 

koolstofdioxide, stikstofdioxide, ozon en vluchtige organische componenten (VOC's); 
• deeltjes, hieronder worden stoffen, asbest en steen- en glaswolvezels verstaan; 
• biologische agentia, tot dit type behoren o.a. de mijten, schimmels en bacteriën. 

De vervuilingsbronnen die de kwaliteit van de lucht beïnvloeden zijn [5], [20] : 
• De buitenlucht, welke onder invloed is van de omgeving. Zo zal de lucht bij een grote 

drukke weg, of bij een industrieterrein meer vervuilingen met zich mee dragen, waardoor 
de lucht die het gebouw wordt ingevoerd al niet schoon meer is. 

• De mens, die alleen al door adem te halen verschillende vervuilingen aan de lucht kan 
toevoegen. Zo komen er bij ademen koolstofdioxide (C02), vocht en bacteriën in de 
lucht. Maar de mens scheidt ook vocht, geurstoffen en schilfers (stofdeeltjes) via de huid 
af welke door de langsstromende lucht worden meegenomen. 

• De gebouwmaterialen. Veel producten die tijdens de bouw worden toegepast, zoals lijm 
en verf, bevatten vluchtige stoffen die tijdens de gebruiksduur van het gebouw nog vrij 
komen 

• Het meubilair, dat vluchtige stoffen, als lijm, kan bevatten, daarnaast is het meubilair een 
verzamelplaats voor vuil, bijvoorbeeld met stof beklede stoelen, waardoor zich daar 
kolonies schimmels en bacteriën kunnen vormen. 

• De stoffering, welke met vluchtige stoffen, zoals lijm, aangebracht kan zijn, daarnaast is 
de stoffering een verzamelplaats voor vuil, bijvoorbeeld in de vloerbedekking, waardoor 
zich daar kolonies schimmels en bacteriën kunnen vormen. 
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• Reinigingsproducten, die vaak vluchtige stoffen bevatten die tijdens het gebruik vrij 
komen. 

2.2.2 Wetten en normen ten aanzien van luchtkwaliteit 

Er is geen directe wettelijke norm waaraan de binnenluchtkwaliteit, die in een ruimte heerst, 
moet voldoen. Wel is er voor elke vervuiling een bepaalde maximaal aanvaardbare 
concentratie (MAC-waarde), waarbij er tijdens blootstelling aan deze concentratie geen 
blijvend letsel opgelopen wordt door de aanwezige personen. 
In schoolgebouwen is, doordat de bezettingsgraad groot is, de mens de grootste aanwezige 
vervuilingsbron. Het criterium waarop de luchtkwaliteit in een klaslokaal wordt beoordeeld 
is de heersende co2 concentratie, omdat bekend is hoeveel co2 een persoon uitstoot tijdens 
het ademen en de concentratie groot genoeg is om deze makkelijk te kunnen meten. De 
hoeveelheid vocht, geurstoffen en huidschilfers, die een persoon afstaat aan de lucht, zijn 
moeilijker te meten. Dit doordat de grootte van de concentratie ten opzichte van de al in de 
lucht heersende concentraties te Jaag is. Het is gebleken dat de hoeveelheden afgegeven C02 
en geurstoffen verband met elkaar houden, waardoor bij meting van de C02 concentratie, 
meteen uitspraak gedaan kan worden over de luchtkwaliteit veroorzaakt door de geurstoffen. 
Voor C02 geldt een MAC-waarde van 5000 ppm (volume partsper million) [16], hetgeen 
inhoudt dat wanneer er zich 0,005 volume % C02 in de lucht bevindt, dit niet leidt tot 
schadelijke gevolgen op de langere termijn. 

Echter is er uit onderzoeken gebleken dat wanneer mensen worden blootgesteld aan zo'n 
hoge concentratie C02 er zich hierdoor klachten voordoen. Zo is gebleken dat wanneer de 
C02 concentratie groter wordt dan 1000 ppm het concentratieniveau [10], [23] van de 
personen af neemt, waardoor hij niet in staat is tot het leveren van optimale prestaties. Ook is 
gebleken dat bij een overschrijding van de waarde van 1000 ppm C02 dat de aanwezige 
personen lichamelijke klachten krijgen als duizelingen en zwaardere ademhaling. Bij een 
onderzoek onder kantoormedewerkers [3] is gebleken dat bij een C02 concentratie van 1000 
ppm maar 42% van de aanwezigen tevreden is over de heersende luchtkwaliteit Het is dus 
zaak om ervoor te zorgen dat er zoveel geventileerd wordt dat de C02 concentratie niet 
groter wordt dan 1000 ppm. 

2.2.3 Wetten en normen ten aanzien van de grootte van luchtverversing 

Om er in een klaslokaal voor te zorgen dat de C02 concentratie niet hoger wordt dan 1000 
ppm, dient de lucht voldoende ververst te worden. De hoeveelheid verse lucht die nodig is 
om de C02 concentratie niet te hoog te laten worden is te berekenen met de volgende 
formule: 

C
0 

=ce+ ~~ *(1 -e-tN ) waarbij, 

C0 = C02-gehalte ten tijde t 
Ce = C02-gehalte ten tijde t = 0 

[ppm] 
[ppm] 

[Formule 1], [35] 
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n= aantal personen [-] 
P= co2 productie per persoon [cm3/h] 
N= ventilatievoud [/h] 
V= volume van de ruimte [m3] 

t= tijd [h] 

Tijdens het ademhalen produceert een leerling van 10 jaar 18,8 liter C02 per uur. Er vanuit 
gaande dat het ventilatievoud > 4,5 en de tijdsconstante 1,5 uur is dan heeft het gedeelte 
tussen haakjes uit formule 1 een grootte van 0,999 en zal daarom hieronder wegvallen. Voor 
de concentratie in de buitenlucht wordt uitgegaan van 350 ppm [28], dit is de hoogte van de 
concentratie waar tijdens berekeningen normaliter vanuit wordt gegaan, echter wordt deze 
lage waarde bijna nergens ter wereld meer gemeten. Wanneer er van 1 persoon uitgegaan 
wordt dan komt NV overeen met het ventilatiedebiet dat nodig is om 1 persoon van verse 
lucht te voorzien, welke nu berekend kan worden met; 

c = 350+ 18800 
o NV 

Wanneer het C02 gehalte niet boven de 1000 ppm in het lokaal mag uitkomen dan dient er 
geventileerd te worden met een debiet van; 

1000 = 350 + 
18800 

:=}NV= 
18800 

= 28 9 m3/h 
NV (1000- 350) ' 

Om de luchtkwaliteit in het lokaal goed te houden zal er derhalve met een debiet van 28,9 
m3/h, ofwel8 Us, per persoon geventileerd moeten worden. Voor de hoeveelheid toe te 
voeren verse lucht zijn, in tegenstelling tot de luchtkwaliteit, wel wettelijke normen 
opgesteld. 

2.2.4 Het Bouwbesluit 

De belangrijkste graadmeter waaraan een gebouw dient te voldoen is het Bouwbesluit 
(2003). In afdeling 3.10 met de daarbij behorende tabel 3.46.1 van dit bouwbesluit is af te 
lezen dat bij een bezettingsgraadklasse B2 (1,3 tot 3,3 m2 per persoon) dat de capaciteit van 
een verblijfsruimte, die een onderwijsfunctie heeft, 2,8 dm3/s, ofwel 2,8 1/s, per m2 dient te 
zijn. Uitgaande van een vloeroppervlakte van50m2 zou dit inhouden dat er met een debiet 
van 4,2 Us per persoon wordt geventileerd. 
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bezettingsgraad 
klasse 

in m1 gebmiksoppervlakte per in m2 vloeroppervlakte aan verblijfsge-
persoon bied per persoon 

Bl > 0,8- :::; 2 > 0,5- :::; 1,3 

B2 > 2 - :::; 5 > 1,3-:::; 3,3 

B3 > 5 - :::; 12 > 3.3 - ::,; 8 

B4 > 12 - :::; 30 > 8 - ::,; 20 

B5 > 30 > 20 

Figuur 2.2: van de bezettingsgraadklassen beschreven in het Bouwbesluit [4] 

Naast de vermelde tabel verwijst afdeling 3.10 van het Bouwbesluit naar de NEN 1087 [24] 
voor de bepaling van de capaciteit van het ventilatiedebiet Deze NEN-norm schrijft voor dat 
de capaciteit 7 1/s per persoon dient te zijn en dat de luchtsnelheid niet groter mag zijn dan 
0,2 mis. 

2.2.5 Het Arbobesluit 

Het Arbobesluit [ 1] beschrijft in artikel6.2 de luchtverversing die benodigd is om goede 
arbeidsomstandigheden te creëren, zodat zowel de docent als de leerlingen niet in hun werk 
worden gehinderd. Het Arbobesluit schrijft voor dat er in een klaslokaal, in overeenstemming 
met de NEN 1089 [25], geventileerd dient te worden met minimaal20 m3/h, ofwel5,5 1/s, 
per persoon. Dit is gebaseerd op een grenswaarde van de C02 concentratie van 1200 ppm 
met incidentele verhogingen tot 1500 ppm wanneer de bezetting tijdelijk is verhoogd. Toch 
beschrijft het Arbobesluit dat de binnenlucht van goede kwaliteit is wanneer de C02 

concentratie lager dan 1000 ppm is. 

2.2.6 Buitenlandse normen 

Wanneer er aan het minimum van de beide hiervoor beschreven wettelijke eisen wordt 
voldaan zal de C02 concentratie, die gaat heersen, boven de 1000 ppm komen te liggen en is 
de luchtkwaliteit niet voldoende. De oorzaak hiervan is dat het ventilatiedebiet per persoon 
kleiner is dan de berekende waarde van 8 1/s, die benodigd is om het geproduceerde COz af te 
voeren. Internationaal zijn er verscheidene normen, zoals de Amerikaanse ASHRAE 62 [2] 
en de Zweedse gezondheidseisen, waarin beschreven staat dat er een minimum 
ventilatiedebiet van 8 1/s per persoon benodigd is om de luchtkwaliteit goed te kunnen 
houden. 
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2.3 De ontwerpcriteria voor het thermisch comfort 

Wanneer de leerlingen in het lokaal zijn dienen zij, om optimaal te kunnen presteren, niet 
alleen te worden voorzien van een goede luchtkwaliteit, maar zich ook comfortabel te 
voelen. Tijdens dit onderzoek wordt onder comfortabel het thermisch comfort van de 
leerlingen verstaan, waarbij zij zich prettig voelen en geen klachten hebben. 
Aangezien het thermisch comfort van personen door een combinatie van parameters tot stand 
komt, kan thermisch comfort gezien worden als de tevredenheid met de thermische 
omgeving. De parameters waardoor het thermisch comfort wordt beïnvloed, zijn door Fanger 
voor volwassen personen beschreven en in een formule samengevat zodat er een waarde, de 
PMV (predicted mean vote), berekend kan worden. [17], [21] De bparameters zijn; 
• het metabolisme 
• de warmteweerstand van de kleding (Ic~0) 
• de luchttemperatuur 
• de gemiddelde stralingstemperatuur 
• de relatieve luchtvochtigheid 
• de luchtsnelheid 

De schaal waarop de PMV wordt berekend loopt van -3 tot 3 waarbij een PMV van 0 
overeen komt met een persoon die zich comfortabel voelt, dat wil zeggen het noch te warm 
noch te koud heeft. Wanneer de berekende waarde voor de PMV ligt tussen -0,5 en 0,5 
worden er 10% ontevredenen verwacht. 
Het metabolisme voor kinderen die een schrijftaak uitvoeren is kleiner dan het metabolisme 
van een volwassene die een lichte taak uitvoert, namelijk respectievelijk 53 Watt/m2 [9] en 
70 Watt/m2 

[ 17]. Daardoor dient zich de vraag aan of met een PMV berekening het 
thermisch comfort van de leerlingen in het klaslokaal te bepalen is. Wanneer de PMV voor 
beide groepen personen wordt berekend bij gelijke grootte voor de kledingweerstand en 
gelijke omgevingsfactoren, dan blijkt dat de PMV voor de leerlingen lager is dan die voor 
volwassenen. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich volgens de berekening thermisch 
comfortabel voelen zal de luchttemperatuur hoger moeten zijn. Hier staat tegenover dat 
wanneer de luchttemperatuur hoger wordt jongens sneller ongeconcentreerd zullen zijn en 
meisjes rusteloos zullen zijn. [38] 
Het blijkt dat de berekening van het thermisch comfort voor leerlingen niet zomaar opgaat, 
daarom wordt tijdens dit onderzoek, om een algemeen beeld te krijgen van het thermisch 
comfort in de klaslokalen, de PMV berekend uitgaande van het metabolisme voor volwassen 
personen. 
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Figuur 2.3: de behaaglijkheidzone waarbij de 
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid 
tegen elkaar zijn uitgezet [21] 

0,5 

0,4 
) 

(:::. 

}_ 
~ ......... j ~ -..gijk .._. -~ ~ 

~ ~ ~ 
~ 

..... 
... ,~ "" 

• 

I 
0,3 

0.2 

t 
0,1 

0 
~ ~ ~ 

12 14 11 18 20 22 24 211 28 

- .............. ('C) 

Figuur 2.5: de behaaglijkheidzone waarbij de 
luchttemperatuur en de luchtsnelheid 
tegen elkaar zijn uitgezet [21] 
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Figuur 2.4: de behaaglijkheidzone waarbij de 
luchttemperatuur en de stralingstemperatuur 
tegen elkaar zijn uitgezet [21] 

2.4 Inventarisatie ventilatiesystemen 

Het ventileren van de ruimte kan door middel van verschillende soorten ventilatiesystemen 
tot stand worden gebracht. Daarnaast zijn er meerdere wijzen waarop het ventilatiesysteem 
de intrede van de lucht en de luchtstroming in de ruimte verzorgen. Hieronder zullen eerst de 
verschillende ventilatiesystemen beschreven worden [ 16] [21] [31], daarna volgt een 
beschrijving van de verschillende wijzen waarop de lucht in de ruimte ingeblazen kan 
worden, almede een uitzetting van de voor- en nadelen 

2.4.1 Natuurlijke ventilatie 
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Bij natuurlijke ventilatie wordt de ventilatielucht via ventilatievoorzieningen (ramen, 
roosters of kleppen) in de gebouwschil toe- en afgevoerd. De luchtstroming door deze 
ventilatievoorzieningen wordt veroorzaakt door het drukverschil dat ten gevolge van 
wind en temperatuurverschillen over de ventilatievoorzieningen staat. Hierdoor is de 
grootte van het ventilatiedebiet afhankelijk van het weer. 

2.4.2 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 

Bij dit ventilatiesysteem wordt de ventilatielucht via ventilatievoorzieningen toegevoerd. 
Het drukverschil, onderdruk over de ventilatievoorzieningen wordt bij dit systeem 
veroorzaakt doordat de lucht mechanisch wordt afgevoerd. Doordat de hoeveelheid af te 
voeren lucht of constant of te variëren is, is de luchttoevoer niet meer geheel afhankelijk 
van het weer want het drukverschil over de ventilatievoorzieningen wordt geregeld. Dit 
systeem wordt ook wel hybride ventilatie genoemd. 

2.4.3 Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer 

Dit ventilatiesysteem werkt op het feit dat de lucht mechanisch het gebouw wordt ingevoerd 
met behulp van een ventilator. Doordat de lucht mechanisch toegevoerd wordt, ontstaat er 
een overdruk in het gebouw, waardoor een drukverschil over de ventilatievoorzieningen 
gewaarborgd is. Het drukverschil over de ventilatievoorzieningen is noodzakelijk om de 
lucht op een natuurlijke wijze te kunnen afvoeren. De natuurlijke afvoer is echter 
problematisch. De lucht zoekt immers de weg van de minste weerstand, waardoor 
gecontroleerde luchtbewegingen in het gebouw complex worden. 

2.4.4 Mechanisch gebalanceerde ventilatie 

Bij dit ventilatiesysteem worden zowel de luchttoevoer als de luchtafvoer door middel 
van een mechanische voorziening (ventilator) tot stand gebracht. Doordat zowel de 
toevoer als de afvoer van de lucht mechanisch opgewekt worden is het ventilatiedebiet 
van het systeem niet weersafhankelijk. 
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Ventilatiesysteem/principe Voordelen Nadelen 
Natuurlijke ventilatie • Goedkoop • Debiet niet te regelen 

• Lucht ongeconditioneerd • Geen mogelijkheid op wtw 

• Geen energieverbruik • Drijvende krachten slechts 

• Geen ventilatorgeluid sporadisch aanwezig 

Natuurlijke toevoer I • Debiet is te regelen • Ventilator geeft 
mechanische afvoer • Lucht ongeconditioneerd geluidsproductie 
(Hybride ventilatie) • Mogelijkheid voor wtw • Energieverbruik ventilator 

• Energieverbruik minder 
Mechanische toevoer I • Debiet is te regelen • Lucht geconditioneerd 
Natuurlijke afvoer • Geen mogelijkheid op wtw 

• Energieverbruik ventilator 

• Ventilator geeft 
geluidsproductie 

• Strorningsrichting afvoer 
moeilijk te bepalen 

Mechanische gebalanceerd • Debiet is goed te regelen • Lucht geconditioneerd 
• Mogelijkheid voor wtw • Veel materiaal nodig 

• Energieverbruik 2 ventilatoren 

• Ventilatoren geven 
geluidsproductie 

2.5 Hoofdprincipes luchtinvoer 

Er zijn twee verschillende hoofdprincipes voor het invoeren van de lucht in de ruimten te 
onderscheiden, namelijk het verdringingsprincipe en het verdunningsprincipe. Over het 
algemeen wordt er gedurende het ontwerpproces van een gebouw voor één van beide 
concepten gekozen, hoewel het ook mogelijk is om combinaties met beide principes te 
maken. 

2.5 .1 Verdringingsprincipe 

Bij het verdringingsprincipe stroomt de lucht zeer langzaam uit het ventilatierooster, 
waarna de lucht zich langzaam over de vloer voortbeweegt. Op plekken waar deze 'verse' 
lucht warme objecten tegen komt stijgt de lucht op waardoor de oude lucht als het ware 
verdrongen wordt. Op deze wijze wordt de lucht in het leefgebied van de personen uiterst 
effectief ververst. 
Bij het uitstromingsprofiel van een verdringingssysteem zijn een primaire en een 
secundaire zone te onderscheiden. De primaire zone is het gebied achter het 
ventilatierooster waar de luchtsnelheid groter dan 0,2 mis is, gezien deze hoge 
luchtsnelheid dient dit gebied niet gezien te worden als de leefzone van de ruimte. 
Wanneer de lucht langs de vloer stroomt, zal deze in snelheid afnemen door de weerstand 
die het ondervindt. Op het moment dat de luchtsnelheid onder de 0,2 mis komt begint de 
secundaire zone en daarmee de leefzone van de ruimte. 
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2.5.2 Verdunningsprincipe 

Bij het verdunningsprincipe stroomt de lucht, met zo een grote snelheid uit de 
ventilatieroosters dat deze een impuls geeft aan de lucht in de ruimte. Door deze 
ioclucerende straal wordt lucht in de ruimte meegenomen en komt er een 
ruimteluchtstroming op gang. Doordat de lucht mengt met de lucht in de ruimte kan de 
toevoerlucht koeler zijn zonder dat de aanwezige personen hiervan hinder ondervinden. 
Bij deze vorm van ventileren dient erop gelet te worden dat de worp van het 
ventilatierooster de leefzone van de ruimte niet binnendringt, omdat dan de luchtsnelheid 
in de leefzone te groot kan zijn. 

Ventilatiesysteem/principe Voordelen Nadelen 
Verdringingsprincipe • Betere lAQ in leefzone • Tocht langs enkels 

• Minder koeling nodig • Verticale temperatuurgradiënt 

• Grote debieten 
Verdunningsprincipe • Geen temperatuurgradiënt • Worp kan tocht geven 

• Vervuiling in hele ruimte gelijk 
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Hoofdstuk 3 Metingen luchtkwaliteit op 6 basisscholen 

Om de stand van zaken ten aanzien van de luchtkwaliteit en het comfort in klaslokalen te 
verkrijgen zijn er metingen verricht in verschillende klaslokalen in Nederland. Aan de 
hand van deze metingen kunnen klaslokalen met verschillende installatieconcepten, en de 
klaslokalen uit voorgaande onderzoeken, met elkaar worden vergeleken om na te gaan of 
het ene installatieconcept duidelijk beter is dan het andere. Doordat de 
installatieconcepten met elkaar vergeleken kunnen worden, kunnen de metingen gebruikt 
worden als leidraad voor het ontwerpproces. 

Om metingen te verkrijgen waarmee, ten aanzien van het programma van eisen en gedurende 
het ontwerpproces van dit afstudeeronderzoek, onderbouwde keuzes kunnen worden 
gemaakt, zijn criteria opgesteld waaraan de basisscholen, waar de metingen plaats zullen 
vinden, dienen te voldoen. Naast dat er van de metingen gebruik gemaakt gaat worden 
tijdens het ontwerpproces geven de metingen een overzicht van de huidige stand van zaken 
wat de luchtkwaliteit en het comfort in klaslokalen betreft. De criteria waaraan de 
basisschoolgebouwen dienen te voldoen zijn; 
• het schoolgebouw dient niet ouder dan 10 jaar te zijn, zodat het gebouw tijdens de 

bouwfase zal hebben moeten voldoen aan het destijds geldende Bouwbesluit, waardoor 
het gebouw goed geïsoleerd en luchtdicht (weinig infiltratie) zal zijn; 

• het schoolgebouw dient gedurende de week geen andere functies te hebben dan de 
onderwijsfunctie; 

• tijdens de ontwerpfase van het gebouw dient er rekening gehouden te zijn met de 
ventilatievoorziening, ofwel het ventilatiedebiet dient groot genoeg te kunnen zijn; 

• het schoolgebouw mag geen gebruik maken van een natuurlijk ventilatiesysteem, 
omdat uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat dit systeem in de wintersituatie 
een te klein ventilatiedebiet oplevert. 

3.1 Meetmethode 

De metingen die worden uitgevoerd dienen inzicht te geven in de luchtkwaliteit en het 
comfort in het klaslokaal. Omdat de leerlingen op zowel de luchtkwaliteit als het comfort 
grote invloed uitoefenen is het van belang dat de metingen uitgevoerd worden in een 
lokaal dat in gebruik is. Aangezien de problemen in de winterperiode de kop op steken 
zullen de metingen in januari en februari plaats hebben. Voor het meten van de 
luchtkwaliteit en het comfort zal gedurende een week een meetpaal, waaraan de 
meetapparatuur is bevestigd, in het klaslokaal worden geplaatst. 
De metingen die zijn verricht bestaan uit: 
• Kortstondige metingen op de woensdagmiddagen, te weten; het ventilatievoud, het 

geluidniveau ten gevolge van de installatie en een visuele inspectie. 
• Een duurmeting van een week waarbij de luchtkwaliteit en het thermisch comfort 

worden bepaald. 
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3.1.1 Luchtkwaliteit 

De leerlingen zijn de grootste vervuilingsbron in het klaslokaal, daarom kan de 
luchtkwaliteit in een klaslokaal bepaald worden aan de hand van de heersende C02 

concentratie, die gedurende een week is gemeten. De C02 meter geeft de hoogte van de 
C02 concentratie aan in de grootheid parts per million (ppm). 

3.1.2 Ventilatievoud 

Het ventilatievoud is op 2 verschillende manieren gemeten, namelijk door een meting 
volgens de declay-methode [13] uit te voeren en door metingen te verrichten aan het 
debiet dat door de ventilatieroosters stroomt [18]. Bij de beide meetmethoden dient erop 
gelet te worden dat indien er gebruik wordt gemaakt van een mechanisch gebalanceerd 
systeem andere ventilatievoorzieningen gesloten zijn, zodat alleen de ventilatiecapaciteit 
van het systeem wordt gemeten. Deze metingen worden op de woensdagmiddagen, 
wanneer de leerlingen van de basisscholen vrij zijn, uitgevoerd, zodat de lessen niet 
verstoord worden door de metingen. De metingen zijn namelijk omslachtig en nemen 
veel tijd in beslag. Deze metingen geven tevens aanwijzingen over hoe het is gesteld met 
de luchtkwaliteit en het comfort. Voor de luchtkwaliteit wordt namelijk bepaald wat het 
ventilatievoud van het lokaal is en voor het comfort zullen het stromingsprofiel en het 
geluiddrukniveau worden bepaald. 

De declay-methode is een meting waarbij de concentratieafname van een bepaalde stof 
(tracergas) in een ruimte wordt gemeten. Aan de hand van de snelheid van de afname 
wordt het ventilatievoud van de ruimte bepaald. Het tracergas dat in het lokaallos wordt 
gelaten is SF6 (Zwavel-hexafluoride). Deze stof wordt gebruikt omdat deze zich van 
nature niet in lucht bevindt, zodat zeker is dat de gemeten concentraties zelf aangebracht 
zijn. Nadat het gas in het lokaal is losgelaten dient ervoor gezorgd te worden dat er een 
homogene verdeling van het gas in het gehele lokaal tot stand komt. De gasconcentraties 
worden met een interval van 5 minuten gemeten in de 4 hoeken en op een centraal punt 
van het lokaal. 

Om te bepalen wat het debiet over een rooster is wordt met behulp van een 
stromingsgerichte hitte-draad anemometer de gemiddelde luchtsnelheid over het rooster 
gemeten. De meetmethoden hiervoor staan beschreven ISSO publicatie 31 "Meetpunten 
en meetmethoden voor klimaatinstallaties. 

3.1.3 Comfort 

Voor deze meting is gedurende een week een meetpaal in het klaslokaal 
geplaatst. De meters die zich aan de meetpaal bevinden zijn (zie figuur en 
appendix A); 
• een luchttemperatuur meter 
• een stralingstemperatuur meter 
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• een relatieve luchtvochtigheid meter 
• een luchtsnelheid meter 
De meters dienen om de omgevingsfactoren te meten, zodat met behulp van deze fysische 
grootheden, het metabolisme en de kledingweerstand van de leerlingen het comfort kan 
worden uitgedrukt in de eengetalswaarde PMV. Voor het doen van een dergelijke 
comfortmeting dienen de meters conform ISO 7726 [ 14] op hoofdhoogte te hangen. 
De meetpaal bevindt zich gedurende de gehele meetperiode op dezelfde plaats midden in 
het lokaal en zal derhalve informatie geven over het comfort op die plaats. De berekende 
getalswaarde PMV wordt gezien als een gemiddelde waarde voor het thermische comfort 
dat in het klaslokaal heerst. 
Gedurende de week worden de meetwaarden elke 3 minuten opgeslagen. 

3.1.4 Geluid 

Het geluiddrukniveau wordt op drie plekken in het lokaal gemeten, waarna het 
rekenkundig gemiddelde wordt berekend. De metingen worden verricht met een 
soundanalyser waarbij het A filter wordt gebruikt, zodat de meting een A-gewogen 
meting is. Aangezien in een klas vaak mondelinge overdracht van informatie plaats vindt 
worden aan klaslokalen strenge eisen gesteld ten aanzien van het geluiddrukniveau. Het 
maximale geluiddrukniveau dat in een lokaal mag heersen ten gevolge van 
installatiegeluid is, volgens de NEN 5077 [26], 35 dB(A). 

3.1.5 Enquête 

Naast de fysische metingen wordt er onder de leraren van de basisscholen waar de 
metingen verricht gaan worden een enquête gehouden. Door middel van deze enquête 
wordt getracht om een beeld te krijgen van mogelijke klachten die de docenten hebben 
ten aanzien van de luchtkwaliteit en het comfort in de klaslokalen. (Zie appendix B voor 
het enquêteformulier) 

3.2 De geselecteerde scholen 

Aan de hand van de opgestelde criteria uit de inleiding van hoofdstuk 3 zijn 6 
basisschoolgebouwen gevonden die mee wilden werken aan het onderzoek. 

Kenmerkend voor de 6 scholen is dat ze allen een vorm van geavanceerde mechanische 
ventilatie bezitten. Hieronder volgt een korte beschrijving waarin de gebouwkenmerken 
van de basisscholen is beschreven en daarna volgt een tabel waarin de gebouwkenmerken 
en de hoofdsystemen van de scholen kort zijn samengevat. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de basisschoolgebouwen wordt verwezen naar appendix C. 
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School A 

Stad: Den Haag 
Gebouwd in: 1998 

Klas: groep 6 (9 a 10 jarige leerlingen) 
Klasgrootte: 29 

Oriëntatie: zuid-westelijk 

Installatie: Het lokaal wordt verwarmd middels vrij opgestelde convectors, afgedekt 
met een rooster. De ruimtetemperatuur is per lokaal instelbaar. Ventilatie 
vindt plaats middels permanente mechanische afzuiging in combinatie met 
handmatig te openen dauerlüftung. In de deuren naar de gang bevindt zich 
een overstortroosteL In dit schoolgebouw wordt, net als bij alle scholen uit 
het onderzoek van Loes Joosten, gebruik gemaakt van natuurlijke 
luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, echter is het grote verschil dat 
tijdens de ontwerpfase bepaald is dat het afvoerdebiet 500 m3/h dient te 
ZIJn . 

Extra's: 

I 

Het gebouw bestaal uit 2 bouwlagen met klaslokalen. De centrale hal van 
het gebouw bestaat uit een groot atrium waar zich tevens de trap bevindt 
om op de leverdieping te komen. Op de leverdieping boven de ingang 
van het schoolgebouw is een grote 'doos' gebouwd, dit is het lokaal voor 
lichamelijke oefening. 
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SchooiB 

Stad: Den Haag 
Gebouwd in: 1998 

Klas: groep 6 (9 a 10 jarige leerlingen) 
Klasgrootte: 20 

Oriëntatie: noord-oo telijk 

Installatie: Het lokaal wordt verwarmd middels in de vensterbank weggewerkte 
convectors, afgedekt met roosters. De ruimtetemperatuur is per lokaal 
instelbaar. Deze school wordt geventileerd door een hybride 
ventilatiesysteem dat geschakeld wordt op basis van de in het lokaal 
gemeten oeveelheid C02. Bij een C02-concentratie van 1300 ppm wordt 
de mechanische afzuiging ingeschakeld. Luchttoevoer vindt dan plaats 
door gevelroosters onder de vensterbanken , er bevinden zich 2 roosters 
waarvan e eerste geopend wordt bij een C02-concentratievan 700 ppm en 
de tweede bij I OOOppm. Deze lucht komt via de in de vensterbank 
weggewerkte convectors in het lokaal. De temperatuur van deze lucht kan 
worden ingesteld middels een handbediende thermastati sche radiatorkraan . 
Middels een motorbediende klep worden de ventilatieopeningen onder de 
vensterbank automatisch geopend wanneer de afzuigventilator in bedrijf is. 

Extra's: Het gebouw bestaat uit twee verschillende gebouwen die uiterlijk met 
elkaar verbonden zijn door een soort van brug. De metingen zijn verricht 
in een lokaal dat gesitueerd is in het gebouw met Hybride ventilatie. In het 
andere gebouw hebben de lokalen gebalanceerde ventilatie. Het gebouw 
heeft een organische vorm waarbij de ontwerper ervoor heeft gekozen om 
het gebouw op de hoogte van het maaiveld te laten beginnen. 

,\ 
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School C 

Stad: Arnhem 
Gebouwd in: 1998 

Klas : groep 7 (10 a 11 jarige leerlingen) 
Klasgrootte: 23 

Oriëntatie: noordelijk 

Installatie: Het lokaal bezit een basis radiatorverwarming en een mechanisch 
balansventilatiesysteem. Luchttoevoer vindt plaats via een centrale 
luchtbehandelingkast en hoog geplaatste inblaasroosters. De 
luchttemperatuur is vast en afhankelijk van het seizoen, aangezien de 
luchtbehandelingkast een zomer- en een winterstand heeft. Afzuiging 
gebeurt via een plenumplafond boven de gangpartijen waarop de Jokalen 
zijn aangesloten. Van de afgezogen lucht wordt geen warmte 
teruggewonnen. 

Extra' s: Het gebouw waar de metingen verricht zijn, bestaat uit 2 bouwlagen en 
huisvest momenteel 3 verschillende scholen (een openbare, een katholieke 
en een christelijke school). Naast dit gebouw staat nog een gebouw dat 
gebruikt wordt als schoolgebouw, maar wanneer het aanbod aan leerlingen 
afneemt kan dit omgebouwd worden tot een appartementencomplex. 
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School D 

Stad: Leersum 
Gebouwd in: 2000 

Klas: groep 6 (9 a 10 jarige leerlingen) 
Klasgrootte: 26 

Oriëntatie: zuid-westelijk 

Installatie: Het lokaal wordt verwarmd middels vloerverwarming. Ventilatie vindt 
plaats via een gebalanceerd ventilatiesysteem met recirculatie. Hierin is 
geen (na-)verwarming opgenomen. De hoeveelheid recirculatielucht wordt 
bepaald door de hoogte van de instelling van de ruimtetemperatuur. 

Extra's: Alle klaslokalen van het gebouw bevinden zich op de begaande vloer en 
hebben een schuin oplopend plafond. De klaslokalen die een stukje buiten 
het gebouw uitsteken hebben een halfronde glazen façade waar veel licht, 
maar ook veel warmtelast door de zon door naar binnen komt. 
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School E 

Stad: Tiel 
Gebouwd in: 1997 

Klas : groep 4 (7 a 8 jarige leerlingen) 
Klasgrootte: 25 

Oriëntatie: westelijk 

Installatie: Het lokaal wordt verwarmd en geventileerd middels een all air 
balansventilatiesysteem waarbij er geen warmteterugwinning plaats vindt. 
De inblaas van de verse lucht vindt plaats via 5 vloerroosters onder de 
ramen. De temperatuur in de lokalen is niet individueel regelbaar; de 
temperatuur van de inblaaslucht is afhankelijk van één van de centraal 
gemeten ruimtetemperaturen. 

Extra' s: 

-

Het gebouw is als twee verschillende delen gebouwd, in het lage gedeelte 
bevinden zich de kantoorruimten en het lokaal voor lichamelijke oefening, 
in het andere gedeelte bevinden zich de klaslokalen. Het gedeelte waar 
zich de kantoren bevinden bestaat uit een bouwlaag terwijl het gedeelte 
met de klaslokalen uit twee bouwlagen bestaat. Beide delen zijn door 
middel van een atrium met elkander verbonden. 

L 
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SchoolF 

Stad: Castricum 
Gebouwd in: 2002 

Klas: groep 8 ( 11 a 12 jarige leerlingen) 
Klasgrootte: 19 

Oriëntatie: zuid-westelijk 

Installatie: Het lokaal heeft een all air verwarmingssysteem met balansventilatie. De 
toevoerlucht wordt voorverwarmd middels Kantherm warmte terugwin 
units en lokaal elektrisch naverwarmd. Per lokaal is de ruimtetemperatuur 
instelbaar. 

Extra's: Het lokaal waar de metingen zijn verricht bestaat heeft een entresol waar 
zich enkele computers bevinden. Door deze entresol wordt het volume van 
de lokalen aan de ene zijde van het gebouw groter dan die van de lokalen 
aan de andere zijde van het gebouw. Het gebouw is cirkelvormig gebouwd 
rond een centrale aula. 
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b Ta el 3.1: samenvatten d h overzie t van d f e a metmgen en d e insta 11 . atlesys temen in d d h I e gese eeteer e se o en 
School A School B School C School D School E School F 

Locatie (Plaats) Den Haag Den Haag Arnhem Leersum Tiel Castricum 

Op:Rervlakte klaslokaal 46,5 53,3 50 61,4 57,7 60,5 
[m] 
Inhoud klaslokaal [mj] 127,8 178,4 140,0 275,3 161 ,8 207,1 
Aantalleerlingen [-] 29 20 23 26 25 19 

Bezettingsgraad 1,60 2,67 2,17 2,36 2,29 3,46 
[m2/pp] 

Ventilatiesysteem Nat. Nat. Balans Balans Balans Balans 
T evoer/ Toevoer/ systeem met systeem met systeem systeem met 

mech. mech. WTW recirculatie WTW 
afvoer afvoer 

(Hybride 
systeem) 

Plaats inblaasrooster Dauerlüftun Onder in Bovenin Boven in In vloer aan 2 midden in 
g (boven gevel gangwand gangwand gevel ruimte 

raam) 
Plaats afzuigrooster Bovenin In het In het Boven in Boven in Bij de 

gangwand plafond plafond gangwand gangwand entresol 
Verwarmingssysteem Convector Convector Radiatoren Vloer All air All air met 

op hoogte in verwarming elek. 
vensterbank Na verwar 

ming 
Warmtewisselaar Geen Geen Platen Geen Geen Kantherm 

Wisselaar systeem 

3.3 Meetresultaten 

In het winterseizoen zijn gedurende een periode van 6 weken, elke week in een andere 
school, metingen verricht. Van de uitkomsten van deze metingen volgen in deze 
paragraaf de resultaten. Het volledige overzicht van alle metingen en de uitkomsten van 
deze metingen is in appendix D weergegeven. 

3.3.1 Luchtkwaliteit 

Aangezien de veranderingen van de C02 concentraties in alle lokalen ongeveer hetzelfde 
verloop in de tijd weergeven, zullen hier niet alle meetwaarden worden weergegeven. 
In grafiek 3.1 zijn de meetwaarden van de gehele meetperiode van school A weergeven. 
In deze grafiek is duidelijk te zien dat de C02 concentratie gedurende de lesuren 
aanzienlijk oploopt en dat de concentratie na schooltijd en in het weekend weer netjes 
daalt tot de in de buitenlucht heersende co2 concentratie. 
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Figuur 3.2: de gemeten C02 concentraties voor I lesdag in de verschillende klaslokalen. De grenswaarden 
van 1000 ppm en 1200 ppm worden gedurende de dag in alle lokalen overschreden. Voor school E zijn de 
karakteristieke stijgingen en dalingen aangegeven waarmee het gebruik van het klaslokaal te beschrijven is, 
voor de karakteristieken van de andere scholen wordt verwezen naar appendix D 
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In grafiek 3.2 is het verloop van de C02 concentratie in alle scholen weergeven. Aan de 
hand van de metingen i veel te zeggen over het gebruik van het klaslokaal. Zo is aan de 
stijging aan het begin te zien wanneer de leerlingen het lokaal betreden en kan aan de 
hand van de dippen bepaald worden wanneer de ochtendpauze en de lunchpauze van de 
leerlingen zijn. Ook is zichtbaar wanneer de lessen afgelopen zijn want dan daalt het C02 
gehalte naar de waarde die ook voor de buitenlucht heerst. 

Om de meetgegevens voor de luchtkwaliteit onderling en met voorgaande onderzoeken te 
kunnen vergelijken worden de gemiddeld heersende C02 concentraties berekend over de 
periode dat de leerlingen zich in het lokaal bevinden. Daarnaast wordt met behulp van 
[Formule 1] berekend wat de C02 concentratie zal zijn wanneer er zich 32 leerlingen en 1 
docent (33 personen) in het lokaal bevinden en het ventilatievoud gelijk blijft, dit is de 
genormaliseerde co2 concentratie. 
Bij de beschrijving van [Formule 1] in paragraaf 2.2.1 staat beschreven dat er voor de 
C02 concentratie in de buitenlucht uit gegaan wordt van een waarde van 350 ppm. Uit de 
metingen is gebleken dat de C02 concentratie in de buitenlucht in Nederland ongeveer 
450 tot 500 ppm bedraagt, wat beduidend hoger is. Bij de omrekening naar de 
genormaliseerde co2 c neentratie is hier rekening mee gehouden. 

Tabel 3.2: de berekende gemiddelde C02 concentraties en de verwachtte C02 concentraties wanneer er zich 
33 . h I k I b . d personen m et o aa evm en 

School A B c D E F 
Aantalleerlingen [ -) 29 20 23 26 25 19 

Gem. C02 [ppm) 1217 1219 1234 1268 1935 1260 
Genormaliseerde C02 [ppm) 1711 1833 4332 2265 3227 1971 

De waarden voor zowel de gemeten gemiddelde hoeveelheid C02 als de hoeveelheid 
genormaliseerde C02 liggen in dezelfde range als de waarden die in eerder onderzoek 
[20] zijn gemeten. 

C02 concentraties 

5000 ,---------------------------------------------------, 
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~00~--------------------

I ,~~--------------------
8 
-! 2500 t--------~---~ ----~----~ 

j ,~~------------
1500 

1000 
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School A School 8 School c School 0 School E School F 

Ie Gemiddeld • Genormaliseerd I 

Figuur 3.3: weergave van de gemiddeld gemeten C02 concentraties in de verschillende klaslokalen en de 
genormaliseerde waarden voor een bezetting met 33 personen. 
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3.3.2 Ventilatievoud 

Voor school B zijn deze metingen ook verricht, maar komen de gemeten waarden niet 
overeen met het ventilatiedebiet wanneer het lokaal bezet is. De oorzaak hiervan is dat 
het ventilatiesysteem inschakelt bij een C02 concentratie van 1300 ppm en gedurende de 
metingen bevinden er zich geen personen in het lokaal waardoor deze niet aan hoeft te 
staan om de luchtkwaliteit goed te houden. Wel kan met behulp van de gemeten 
concentratie C02 en [Formule 1] berekend worden wat het ventilatievoud en het 
ventilatiedebiet zijn. De meetfout over de debietmeting heeft een grootte van ± 10% en de 
meetfout van de declay-methode bedraagt± 5%. 

Tabel 3.3: Gemeten en berekende waarde van het ventilatiedebiet en het ventilatievoud voor de 
verschillende meetmethode tegen elkaar uitgezet. Het ventilatievoud van school B is dik gedrukt omdat dit 
een berekende waarde is 

School A B c D E F 
Volume [m>] 127,8 178,4 140,0 275,3 161,8 207 ,1 
Dectiet [mj/h] 507,4 137,9 330 206,3 409,5 

Ventilatievoud (/h] 3,97 0,99 1,20 1,27 1,98 

Ventilatievoud SF6 [/h] 3,95 260 1,04 1,08 1,23 1,99 
Debiet SF6 [mj/h] 504,8 4638 145,6 297,3 199,0 412,1 

Aan de hand van de metingen van de gemiddelde luchtsnelheid over de 
ventilatievoorzieningen en met behulp van rookgasproeven zijn voor de lokalen de 
stromingsprofielen opgesteld. Bij geen van de klaslokalen zijn, met behulp van de 
rookgasbuisjes, aanwijzingen gevonden dat bij de toegepaste beglazing koudeval ontstaat. 

Tbl34G a e .. .dd ld I h lh "d h b k d d b. emeten gem1 e e uc tsne e1 en et ere en e e 1et met d b""b h d f e IJl e oren e meet out 
Gem. luchtsnelheid [m/s] Grootte van rooster [mmxmm] Luchtdebiet [m>/h] 

School A 
Afvoerrooster 2,27 365 x 170 507 
Deur 0,43 375 x 175 102 

School C 
Aanvoerrooster 1 0, 15 400 x 95 20 
Aanvoerrooster 2 0,29 400 x 95 40 
Afvoerrooster 0,29 475 x 275 136 
Deur 1,39 900 x 15 68 

School D 
Aanvoerrooster 1,34 380 x 180 330 
Afvoerrooster 0,98 380 x 180 240 

SchoolE 
Aanvoerrooster I 0,24 300 x 95 25 
Aanvoerrooster 2 0,24 300 x 95 25 
Aan voerrooster 3 0,29 300 x 95 30 
Aanvoerrooster 4 0,38 300 x 95 39 
Aan voerrooster 5 0,31 300 x 95 32 
Afvoerrooster 0, 17 575 x 575 202 

School F 
Aanvoerrooster I 1,54 Rond 200 166 
Aanvoerrooster 2 2,23 Rond 200 241 
Deur 0,34 1860 x 24 -55 
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Figuur 3.4: voor alle klaslokalen zijn schetsmatig de plaatsen en grootte voor de luchttoevoer en 
luchtafvoer aangegeven. De dikgedrukte waarden zijn de gemeten waarden uit tabel 3.4. Wanneer de balans 
niet kloppend is dan is er nog een luchtstroming die niet waargenomen is. 

3.3.3 Comfort 

Voor het bepalen van de PMV zijn van de gemeten waarden alleen de meetwaarden 
gebruikt die gemeten zijn tijdens de perioden dat er zich leerlingen in het lokaal 
bevonden. Dit houdt in dat de PMV wordt berekend met de gemeten waarden voor zowel 
de ochtend- als de middaguren (grofweg de uren tussen 8:30-12:30 en 13:30-15:00, maar 
dit verschilt per school). 
Zoals in paragraaf 2.3 is beschreven wordt, om het thermisch comfort te beoordelen, de 
PMV voor de docent berekend. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een grootte van 
het metabolisme van 70 Watt/m2

, ofwel het metabolisme van een persoon die een lichte 
taak uitvoert, en een kledingweerstand, L:10, van 0,97. 

Bij de scholen waar tijdens het onderzoek metingen zijn verricht presteerden 5 van de 6 
scholen goed, dat wil zeggen dat van die scholen de PMV tussen de -0,5 en 0,5 ligt. Van 
deze 5 scholen vallen er 3 in de range van -0,20 tot -0,30, wat inhoudt dat het thermisch 
comfort in deze klaslokalen zeer goed is. 

3.3.4 Geluiddrukniveau 

In de lokalen zijn op de woensdagmiddagen metingen uitgevoerd naar het 
geluiddrukniveau dat in het lokaal heerst ten gevolge van lawaai dat veroorzaakt wordt 
door het ventilatiesysteem. In elk lokaal zijn metingen verricht op de plaats van de 
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docent, in het midden van het lokaal en onder een van de ventilatievoorzieningen. In tabel 
3.5 is het gemiddelde van de gemeten waarden af te lezen. 

3.3.5 Enquête 

De enquête, die gehouden is om inzicht te verkrijgen in de mogelijke klachten die de 
docenten hebben ten aa zien van de luchtkwaliteit en het comfort, heeft een 
waarderingssysteem waarbij 1 overeenkomt met het meeste optimaal en 5 met het slechts . 

5 ,0 .-------------~--------------------------------------------~ 

4,0 -~------~------------------------------------------------1r-~ 

·~\ ~ · : . . /. 
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Ft guur 3.6: mtslag van de enquête dte onder de docenten is gehouden 

3.4 Conclusies meetresultaten 

--+- Gemiddel 
o school A 
o schoolS 

schooiC 
school D 

x schooiE 
o schooiF 

Hieronder volgen de co clusies van de meetresultaten in dezelfde volgorde als waarin de 
meetresultaten zijn behandeld. Aan de hand van de conclusies kan, tijdens de keuze 
bepalende fase van het ontwerpen van een klimaatinstallatie, een waardeoordeel gegeven 
worden voor systemen waaraan metingen zijn verricht, zodat het ontwerpen wordt 
vergemakkelijkt. 
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3 .4.1 Luchtkwaliteit en ventilatiedebieten 

Betreffende de luchtkwaliteit mag er geconcludeerd worden dat geen van de onderzochte 
scholen aan de eisen voldoet. Bij alle scholen komt namelijk het gemiddelde van de 
metingen boven de door de Arbo gestelde grenswaarde van 1200 ppm. Geen van de 
scholen komt significant in de buurt van de gewenste grenswaarde van 1000 ppm. 
Het feit dat een gewenste C02 concentratie van kleiner dan 1000 ppm niet wordt gehaald 
komt doordat de ventilatiedebieten in alle schoolgebouwen te klein zijn. In de 
schoolgebouwen A, C, D, EenFis dit het gevolg van de capaciteit die de installateurs in 
hun ontwerpen hebben opgenomen. Uit de ventilatiedebieten blijkt dat alleen school A 
voldoet aan de wettelijke eis van het Bouwbesluit, die voorschrijft dat er met 2,8 1/s per 
m2 dient te worden geventileerd. Echter voldoen geen van deze 5 scholen aan de eis van 
de Arbowet, waarin wordt gesteld dat er geventileerd dient te worden met 5,5 1/s per 
persoon. 
Ook school B voldoet aan geen van beide eisen. Dit is toe te schrijven aan de 
regelstrategie die de ventilator moet aansturen. Deze wordt namelijk zo laat ingeschakeld 
dat de luchtkwaliteit nooit zal kunnen voldoen aan de eis. De ventilator wordt namelijk 
bij een C02 concentratie van 1300 ppm aangestuurd. Wanneer de regelstrategie wordt 
aangepast is het mogel~jk de luchtkwaliteit goed te houden. 

3.4.2 Comfort 

In 5 van de 6 scholen valt het thermisch comfort dat in de klaslokalen heerst binnen de 
behaaglijkheidzone aangezien de berekende PMV van deze scholen tussen de -0,5 en 0,5 
ligt. Bij school F heeft de berekende PMV een waarde die onder de -0,50 ligt, dit houdt 
in dat het klimaat dat in dat klaslokaal heerst als (lichtelijk) koud wordt ervaren. 

3.4.3 Geluiddrukniveau 

Aan het geluiddrukniveau voldoet maar de helft van de scholen. Echter is er geen 
duidelijk verband tussen het soort ventilatiesysteem dat is toegepast en de mate van 
geluidsoverlast. Er mag dus niet worden gesteld dat het ene ventilatiesysteem beter 
presteert dan het andere, hoewel hybride systemen alleen een afvoerventilator hebben 
terwijl een gebalanceerd ventilatiesysteem een toevoer- en een afvoerventilator heeft. 

3.4.4 Enquête 

In totaliteit hebben 47 docenten; 6 van school A, 8 van school B, 7 van school C, 11 van 
school D, 9 van school E, 6 van school F, de enquête ingevuld en retour gestuurd. 
Uit deze enquêtes is naar voren gekomen dat de docenten van school A aangeven dat zij 
het klimaat in het lokaal comfortabel vinden terwijl zij de temperatuur te Jaag vinden en 
het niet prettig vinden dat de temperatuur in het lokaal schommelt. Daarnaast geven zij 
aan dat er weinig gezondheidsklachten zijn ten gevolge van de luchtkwaliteit en dat het 
lokaal niet zo schoon is als zij zouden willen. 

- 36-



Verbeterd installatietechnisch ontwerp voor basisscholen om luchtkwaliteit en comfort te waarborgen 

De docenten van school B hebben aangegeven dat zij het klimaat in het lokaal niet 
comfortabel vinden, omdat de temperatuur te laag is en te veel varieert gedurende de dag. 
Wat de luchtkwaliteit betreft hebben zij klachten over het feit dat de lucht te bedompt is 
en stinkt. Zij hebben tevens klachten over het feit dat zij vaak last hebben van hoofdpijn, 
dufheid en hun ademhaling. Tot slot zijn zij niet tevreden over de reinheid van de 
klaslokalen. 
Hoewel de docenten van school C aangeven dat de temperatuur en de 
temperatuurschommelingen in het lokaal redelijk goed zijn, vinden zij dat het klimaat in 
het lokaal niet comfortabel is. Tevens vinden zij dat de luchtkwaliteit niet goed genoeg is 
omdat de lucht bedompt en niet geurloos is. De docenten van deze school geven ook aan 
dat zij last hebben van gezondheidsklachten ten gevolge van de luchtkwaliteit in het 
lokaal en dat zij vinden dat het lokaal niet schoon genoeg is. 
De docenten van school D hebben in de enquête aangegeven dat zij redelijk tevreden zijn 
met het klimaat en de luchtkwaliteit in de lokalen. Zij hebben dan ook weinig 
gezondheidsklachten, wel vinden zij dat de lokalen niet schoon genoeg zijn. 
Voor school E geldt dat er uit de enquête blijkt dat de docenten niet tevreden zijn met het 
klimaat in het lokaal. Het is er namelijk te warm en de temperatuur is gedurende de dag 
niet stabiel. Ook over de luchtkwaliteit zijn zij niet tevreden, doordat de lucht te droog is 
voelt deze bedompt aan en is de lucht niet geurloos. Deze docenten geven dan ook aan 
dat zij redelijk veel gezondheidsklachten hebben ten gevolge van de luchtkwaliteit Wat 
de reinheid van het lokaal betreft kan worden gesteld dat zij niet tevreden zijn met het 
schoonmaakonderhoud van de lokalen. 
Voor school F geldt dat, hoewel de docent aangeven dat zij vinden dat de temperatuur 
gedurende de dag niet stabiel genoeg vinden, zij het klimaat als comfortabel ervaren. 
Daarnaast geven zij aan dat zij de luchtkwaliteit goed vinden, hoewel zij aangeven dat de 
lucht droog en niet geurloos is. Uit de enquête blijkt verder dat de docenten geen 
gezondheidsklachten hebben en dat het in de lokalen redelijk gesteld is met de reinheid. 

Tb 13 7 . h a e . : overzie t van d e pms- en mmpun te n van d h I d' k . d e se oen Ie voort omen Uit e enquete 
School A School B School C School D School E School F 

Comfort + -- - + -- + 
Temperatuur -- -- + + - -

Luchtkwaliteit + -- -- + -- + 
Reinheid -- -- -- -- -- 0 

Tb 13 8 "h a e . : overzie t van d e pms- en rumpunten van d h I d. k . d e se oen Ie voort omen Uit e metmgen 
School A School B School C School D School E School F 

Luchtkwaliteit - - -- - -- -

Ventilatiedebiet -I 0 - -- -- -- -

Comfort + ++ ++ ++ + -

Geluiddrukniveau -- ++ -- 0 ++ + 

Uit de bovenstaande overzichten blijkt het comfort door de docenten veel te slecht wordt 
beoordeeld ten opzicht van de meetwaarden. Terwijl door de docenten van de scholen A, 
D en F juist beter worden beoordeeld door de docenten dan dat de meetwaarden 
weergeven. Het blijkt dus dat de meningen van de docenten en de meetwaarden niet met 
elkaar in overeenstemming zijn. 
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Hoofdstuk 4 Het ontwerp van het installatiesysteem voor een klaslokaal 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproces van een klimaatinstallatie voor een klaslokaal 
beschreven. Gedurende het ontwerpproces zijn de volgende fasen van het methodisch 
ontwerpen, zoals besproken in hoofdstuk 2, doorlopen; 

• Probleemdefiniërende fase, hierin is, met behulp van een lijst van benodigde 
eigenschappen en functionaliteit het Programma van Eisen gevormd. Alsmede het 
functioneel stromingsdiagram en functieblokschema's bepaald; 

• Werkwijze bepalende fase, aan de hand van morfologische overzichten zijn 
ontwerpvarianten gegenereerd; 

• Keuze bepalende fase, de ontwerpvarianten zijn middels de Kesselring-methode 
beoordeeld; 

• Vormgevende fase, de meest belovende variant is verder uitgewerkt en door 
middel van berekeningen en verwijzingen naar artikelen is de verantwoording 
voor het uiteindelijke concept ontwerp afgelegd. 

Nadat het ontwerpproces doorlopen is, is het ontwerp van de installatie aan de hand van 
schetsen verder verduidelijkt. Bij deze eindpresentatie zijn ook de verwachte 
temperatuur- en luchtstromingprofielen met schetsen inzichtelijk gemaakt. 

4.1 Probleemdefiniërende fase 

4.1.1 Lijst met eigenschappen 

De eigenschappen waaraan het ontwerp van een comfortabel en gezond ventilatiesysteem 
voor basisscholen aan dienen te voldoen zijn divers. In tabel 4.1 worden de 
eigenschappen voor de parameters van lucht, de mens en het schoolgebouw, die invloed 
hebben op de luchtkwaliteit en het thermisch comfort dat in het klaslokaal gaat heersen, 
weergegeven; 
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Tabel4.1: de belangrijkste eigenschappen van lucht, de mens en het schoolgebouw die invloed hebben op 
de luchtkwaliteit en! of het comfort in een klaslokaal 

Luchtkwaliteit Comfort 
Lucht 

Temperatuur x 
Stralingstemperatuur x 

RV x x 
Luchtsnelheid x 

Tocht x 
co2 concentratie x 

Geur x x 
VOC's x 

Menselijke producten 
Warmte x 

co2 x 
Vocht x x 
Geur x x 
Vuil x 

Gebouw 
Ligging tov Noord x 

Warmtegeleiding constructie x 
Filter x 

Meubilair x x 
Montage producten (lijm, kit) x 

Reinigingsproducten x 
Apparatuur (verlichting, computer, enz.) x 

Om de kwaliteit van de binnenlucht op een goed niveau te kunnen houden dient men 
vervuilde lucht af te voeren en verse buitenlucht het lokaal in te voeren. Deze acties zijn 
de functies die voor het waarborgen van de luchtkwaliteit nodig zijn en zullen verder 
worden uitgewerkt in functieblokschema' s. Daarnaast is naar voren gekomen dat de 
ingevoerde lucht moet worden verwarmd in de koudere periodes om de personen in de 
klaslokalen een comfortabel gevoel te geven. Hiervoor dient er tijdens de aanvoer van 
lucht ingegrepen te worden, waarvoor de benodigde functies beschreven worden in 
functieblokschema' s. 

4.1.2 Functioneel stromingsdiagram voor het ontwerpen van een klaslokaal 

Aan de hand van de logboeken, die de docenten van de klaslokalen waar de metingen zijn 
verricht, hebben bijgehouden, is een functioneel stromingsdiagram opgesteld (figuur 4.1). 
Met behulp van dit functioneel stromingsdiagram zijn de ingrepen met betrekking tot de 
luchtverversing beschreven, zoals de docenten dit momenteel doen. 
Wanneer de verschillende logboeken naast elkaar worden gelegd, blijkt dat de meeste 
docenten dezelfde handelingen voor het verversen van lucht toepassen. De meeste 
opvallende punten uit de logboeken zijn: 
• Spui ventilatie; de docenten zijn zich blijkbaar bewust van het feit dat de kwaliteit van 

de binnenlucht slecht is, want in de pauzes zetten zij de ramen open om de lucht te 
verversen. Het nadeel is dat in de wintersituatie de luchttemperatuur in het klaslokaal 
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hierdoor zo ver daalt dat het te koud is in het klaslokaal en de kinderen het niet meer 
comfortabel vinden. 

• Deur naar de gang voor ventilatie; veelleraren zetten de deur naar de gang open om 
de lucht te verversen wanneer de lucht in het klaslokaal muf en bedompt aanvoelt. 
Hiermee wordt echter geen verse buitenlucht het klaslokaal binnengevoerd, maar 
reeds elders in het gebouw gebruikte lucht. Daarnaast wordt het lesgeven bemoeilijkt 
doordat er hinder is van geluid dat vanuit andere klaslokalen afkomstig is. 

• Lawaai; wanneer een docent een raam open zet om het klaslokaal beter te ventileren 
wordt het lesgeven bemoeilijkt doordat er hinder is van binnendringend geluid van 
het schoolplein of van een aanliggende weg. 

Het functioneel stromingsdiagram voor het gebruik van een klaslokaal, voorzien van 
mechanische ventilatie en te openen ramen, ziet er als volgt uit; 
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Automatische Menselijk 
regeling ingrijpen 

8:30 

HetGES H Mechanische ~~ Schoolgebouw Leraar komt Leraar doet Leraar stelt Kinderen 1 gaat uit de ventilatie aan wordt geopend lokaal binnen licht aan thermostaat in komen binnen 
nachtstand 

Pauze 10:00 10:15 

~ 
Deurwordt 

Raam wordt Iedereen H ledereen komt Raam wordt opengezet Deurwordt 
...___ open gezet voor - verlaat lokaal weer binnen gesloten ivm r--- voorfrisse 1--- gesloten ivm -

frisse lucht (spuiventilatie) koude in lokaal lucht lawaai 

12:30 13:30 

~ H ~ 
Raam wordt H Kinderen Leraar doet Leraar verlaat Leraar Leraar doet Kinderen open gezet 

verlaten lokaal licht uit lokaal komt lokaal licht aan komen binnen voor frisse 

~ binnen lucht 

Menselijk Automatische 

15:00 ingrijpen regeling 

Leraar sluit raam H Kinderen Leraar doet Leraar zet Leraar verlaat ~ y Schoolgebouw Het GBS gaat I 
'------ ivm geluid van verlaten lokaal licht uit thermostaat terug lokaal wordt gesloten in nachtstand 

buiten 

figuur 4.1: functioneel stromingsdiagram voor het gebruik van een klaslokaal gedurende een dag, gebaseerd op de logboeken. Hierin is aangegeven over welk 
gedeelte van de dag de mens invloed kan uitoefenen op het binnenmilieu (menselijk ingrijpen). 
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4.1.3 Functieblokschema's voor het ontwerpen van de luchtverversing 

Uit de lijst met eigenschappen en het functioneel stromingsdiagram worden de functies 
bepaald, die vervuld moeten worden: 
• Het verversen van de lucht in het klaslokaal, dit houdt in dat er verse lucht 

aangevoerd moet worden en de gebruikte lucht afgevoerd moet worden. 
• Het verwarmen van de buitenlucht tot een acceptabel niveau waarmee de lucht aan 

het lokaal kan worden toegevoegd. 

Voor de toevoer van verse lucht aan het klaslokaal en afvoer van gebruikte lucht uit het 
klaslokaal zijn functieblokschema's opgesteld. Allereerst is voor de beide functies een 
overzicht gegeven van de ingangskenmerken, die voortkomen uit de lijst met 
eigenschappen. In dit overzicht worden de functie en de uitgangskenmerken in vorm van 
een 'black-box' weergegeven. De functies zijn in tabelvorm uitgewerkt waarbij aan de 
hand van deingangskenmerken en de abstracte formulering van de (deel)functies tot de 
uitgangskenmerken wordt gekomen. 

Lucht toevoeren 
Voor de algemene functie "Lucht toevoeren" zien het functieblokschema en de tabel met 
de abstracte (deel)functies er als volgt uit; 

Ingangskenmerken 

co2 buiten 

Vuil buiten 

Geur buiten 

buiten -----+ Temperatuur 

Winddruk en r ichting -----+ 

Lucht 
toevoeren 

Uitgangskenmerken 

"schone" lucht 

Comfortabele 
temperatuur 

Luchtstroming 
door lokaal 

Zoals in paragraaf 2.1 is beschreven zullen de functionele relaties tussen de ingangs- en 
uitgangskenmerken omgezet worden in een functieblokschema. Hierbij wordt gekeken 
naar de aspecten Materie, Energie en Informatie. De functies zijn in te delen in de 
volgend ehoofdcatogorien; Transporteren, Transformeren en Accumuleren. Deze 
ordening leidt tot het volgende schema, zie figuur 4.2. 
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Lucht van Lucht 

Materie 
buiten naar filteren 
binnen 

*Ventilatie Lucht door Verwarmen 
openingen filter leiden lucht: 
openzetten Geleiding Energie 

*Ventilator Convectie 
Stralin!!: 

*Hoofdpijn Vuilheid *Klachten 
bij mensen van het overkoude 
* co2 filter *Thermo-Informatie 

concentra- staat 
tie meten 

figuur 4.2: 

De materie die getransporteerd dient te worden is de verse buitenlucht het lokaal in. Deze 
lucht kan het lokaal binnenkomen door ventilatieopeningen, om de lucht te verplaatsen is 
energie nodig, die kan worden geleverd door natuurlijke krachten (wind of 
temperatuurverschillen) of mechanisch (onderdruk door een afzuigventilator of een 
mechanische toevoerventilator). 
Om een indictie te krijgen of er (meer) verse buitenlucht in het lokaal gewenst is, kan 
gebruik worden gemaakt van de gebruikers van het lokaal. Ook kan meetapparatuur 
worden gebruikt die aangeeft dat de samenstelling van de lucht niet aan de wensen van de 
gebruiker voldoet. 
Wanneer de lucht door een filter wordt gevoerd, wordt het grove vuil dat zich in de lucht 
bevindt verwijderd, hierdoor verandert de samenstelling van de lucht. Wanneer de lucht 
door het filter wordt geleid is energie nodig om de drukval over het filter op te vangen. 
Als deze groter wordt dan is het filter verstopt en zal het vervangen moeten worden. De 
drukval over het filter geeft informatie over de vuilheid van het filter. 
De bronnen die het lokaal verwarmen zijn; de leerlingen, de apparatuur en de verwarming 
wanneer extra warmte wordt gevraagd. De verwarming wordt gestuurd door; 
• De leerlingen, die door te klagen over het comfort de leraar ertoe aanzetten om de 

thermostaat te bedienen, 
• Een thermostaat, die door de ruimtetemperatuur te meten, de verwarming of hoger of 

lager regelt. 

lucht afvoeren 
Voor de algemene functie "Lucht afvoeren" ziet het functieblokschema en de tabel van 
figuur 4.3 met de abstracte (deel)functies er als volgt uit; 
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Ingangskenmerken 

Producten mens: __ _______., 

-Cûz 
-Warmte 
-Vocht 
-Geur I vuil 

Interne last: -------+1 
- Warmte 
-Stof I vuil 

Lucht van 
binnen naar 
buiten Materie 

*Ventilatie 
openingen 
openzetten Energie 

*Ventilator 

*Hoofdpijn 

Informatie 
bij mensen 
* Cûz 
concentra-
tie meten 

figuur 4.3: 

Uitgangskenmerken 

Lucht 
afvoeren 

1--------+ Warmte 
uitwisselen 

Lucht 
filteren 

Lucht door 
warmte 
wisselaar 

Warmte-
vraag in 
lokaal 

C02, vuil 
en vocht 
van mensen 
in de lucht 

Lucht slaat 
warmte 
interne 
bronnen op 

Via 
thermostaat 
enC02 

meter 

Luchtstroming 
in lokaal 

Bij de lucht afvoer geldt hetzelfde als bij de lucht toevoer. Wanneer de lucht uit het lokaal 
wordt afgevoerd verandert de samenstelling van de lucht, omdat de lucht door een filter 
naar buiten wordt afgevoerd. Dit is nodig omdat uit het lokaal stof en vuil in de lucht 
komen en deze anders op de eventuele warmtewisselaar neer slaan. Als de lucht door een 
warmtewisselaar wordt gevoerd dan is er energie nodig om de drukval in het kanaal te 
overwinnen, echter is deze energie minder groot dan de energie die door de 
warmtewisselaar uit de lucht wordt gehaald om verse lucht te verwarmen. Eventueel kan 
indien er geen behoefte is aan energieterugwinning een bypass over de warmtewisselaar 
worden aangebracht, zodat de luchtzijdige weerstand dan sterk wordt gereduceerd. 
Omdat niet altijd de warmtewisselaar gebruikt hoeft te worden is informatie nodig over 
de grootte van de warmtevraag in het klaslokaal. 
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Wanneer de lucht in het klaslokaal is accumuleert deze zowel materie als energie die 
wordt vrijgegeven door de leerlingen (warmte, vocht, C02 en vuil) en door de interne 
bronnen (vooral warmte). Met behulp van de informatie van verschillende meters, zoals 
een thermostaat of een C02-meter, wordt bepaald hoeveellucht er afgevoerd dient te 
worden. 

Nu de functies in functicblokschema' s zijn beschreven en de te vervullen functies in de 
tabellen zijn opgenomen, kunnen de functies verder worden uitgesplitst. Bij de 
uitsplitsing van de functies, beschreven in beide functieblokschema's, ontstaan er 
deelfuncties waarvoor tijdens het ontwerpproces oplossingen moeten worden 
gegenereerd. Deze deelfuncties dienen zo te worden geplaatst dat de volgorde van het 
functieblokschema overeenkomt met de processtroom van de te ontwerpen deelfuncties. 
Door de processtroom van de deelfuncties aan te passen, zoals door het verplaatsen van 
functies of het parallel aan elkaar plaatsen van functies, ontstaan verschillende 
functieblokschema's. Enkele van de mogelijke functieblokschema varianten zijn 
hieronder geplaatst, voor een overzicht van de gerealiseerde functieblokschema's wordt 
verwezen naar appendix E. 

Variant 1 
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Variant 2 

Variant 3 

Warmte 
doorWTW 
afgeven 

Warmte 
doorWTW 
afgeven 

figuur 4.4: Enkele van de mogelijke functieblokschema's waarvan er l verder uitgewerkt is tijdens het 
verdere ontwerpproces 

Uit de gemaakte functieblokschema's is er één gekozen, die uitgewerkt is tijdens het 

Uitblaas 
afvoer 

t D k b d 1' "k' d f . bi k h on werpproces. eze euze IS ge aseer op een verge IJ mgvan e unctie o sc erna s. 
Variant l Variant 2 Variant 3 

Processtroom - + + 
Lucht intrede - - + 
Lucht geleiden + + + 
Volume luchtdebiet - + + 
Warmte uitwisselen - - + 

Er is gekozen om variant 3 verder uit te werken, omdat bij deze variant de processtroom 
de beste functionele perspectieven biedt en ook praktisch kan worden uitgevoerd. Zo kan 
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ondermeer het volume van het ventilatiedebiet geregeld worden en wordt het 
energieverbruik verlaagd door gebruik te maken van een warmtewisselaar. 

4.1.4 Programma van eisen voor het ontwerp van het installatiesysteem voor een 
klaslokaal 

De functies uit het functieblokschema dienen om de luchtkwaliteit en het thermisch 
comfort in het klaslokaal aan het Programma van Eisen te laten voldoen. Het programma 
van eisen bestaat uit wettelijke eisen, welke staan beschreven in paragraaf 2.2, variabele 
eisen, welke over het algemeen bestaan uit waarden die nodig zijn om berekeningen te 
kunnen maken en wenselijkheden. Eerst worden nu de wettelijke eisen, die niet in 
paragraaf 2.2 beschreven staan, gepresenteerd. Vervolgens worden de aanvullende eisen 
en wenselijkheden beschreven. Hierna is het Programma van Eisen opgesteld. 

Vaste eisen 
In paragraaf 2.2.3 zijn reeds de vaste eisen voor; de grootte van de luchtverversing, de 
maximale gemiddelde luchtsnelheid en de PMV-waarde beschreven. 
In het Bouwbesluit staat beschreven waaraan de uitwendige scheidingsconstructies van 
het lokaal dienen te voldoen. Hierin staat beschreven dat de scheidingsconstructie een 
minimale warmteweerstand van 2,5 m2K/W mogen hebben en raamvlakken een 
maximale warmtedoorgang van 4,2 W/m2K mogen hebben, zodat het warmteverlies 
beperkt blijft. 
In het lokaal dient het geluiddrukniveau ten gevolge van installatielawaai, in 
overeenstemming met de NEN 5077, kleiner te zijn dan 35 dB(A). 

Aanvullende variabele eisen en wenselijkheden 
Voor het klaslokaal wordt uitgegaan van een bezetting met 32 leerlingen en hun docent, 
dit is de bezetting waarvoor de genormaliseerde C02 concentratie is berekend. Het lokaal 
zal als een rechthoek worden uitgevoerd met een oppervlakte van 50m2

, dat houdt in dat 
de bezettingsgraad 1,52 m2 per persoon is, dit valt binnen de bezettingsklasse B2. Het 
lokaal heeft een hoogte van 2,8 m, waardoor de inhoud van het lokaal 140m3 zal 
bedragen. 
Om deze personen zich volgens de thermische comfort theorie van Fanger comfortabel te 
laten voelen in het klaslokaal worden er een luchttemperatuur van 22°C met een 
maximale verticale temperatuurgradiënt van 2°C per meter, een stralingstemperatuur van 
18 tot 25°C en een gemiddelde luchtsnelheid van 0 tot 0,20 mis geëist. 
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Tabel 4.2: overzicht van het programma van Eisen voor het ontwerp van het installatiesysteem voor een 
klaslokaal 
Programma van Eisen 
Wettelijke eisen 
Ventilatiedebiet 8 1/s per persoon 
Luchtsnelheid < 0,2 mis 
PMV-waarde -0,5 < PMV < 0,5 
Warmteweerstand scheiding ,;constructie > 2,5 m2K/W 
Warmtedoorgangscoëfficiënt <4,2 W/mzK 
Geluiddrukniveau < 35 dB(A) 

Aanvullende eisen 
Oppervlakte van klaslokaal 50mL 
Hoogte van klaslokaal 2,8m 
Volume van klaslokaal 140m3 

Luchtttemperatuur 22 oe 
Verticale temperatuurgradiënt < 2 oe /m 
Stralingstemperatuur 18-25 oe 

4.1.5 Warmtevraag in het klaslokaal 

Wanneer er een ventilatiedebiet van 8 1/s per persoon wordt gevraagd dan zal er warmte 
nodig zijn als gevolg van het ventilatiedebiet Omdat het ventilatiedebiet, de afmetingen 
en de warmtedoorgangscoëfficiënten van het klaslokaal bekend zijn kan de warmtevraag 
worden berekend. Uit de onderstaande berekening blijkt dat 90% van de warmtevraag 
komt vanuit de benodigde ventilatie. Dit is te verkleinen door gebruik te maken van een 
warmteterugwinning in het ventilatiesysteem. 

De warmtevraag is het verschil tussen de benodigde warmte voor het ventileren met verse 
lucht en de warmtetransmissie door de scheidingsconstructies enerzijds, en de interne 
warmtelast, die veroorzaakt wordt door de aanwezige personen en apparatuur anderzijds. 

TransMissie 
verlies 

Tron·;Missie 
ver~liE's 

" wm·MtE'procJuctie 
o.p~ o.ro tuur 

Ventilo.tie 
verlies 

figuur 4.5: de warmteverliezen en warmtebronnen, waaruit de warmtevraag te bepalen is. 
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Warmteverlies 
Om de warmtevraag te berekenen, dat ontstaat door de ventilatie en het verlies ten 
gevolge van transmissie door de uitwendige scheidingsconstructies, wordt gerekend met 
een buitentemperatuur van -7°C. 
De ventilatievraag is te berekenen door gebruik te maken van de volgende formule; 

ev = ~pc(T; -TJ, waarbij [Formule 3], [16] 

ev = warmteverlies door ventilatie [W] 
m= ventilatiedebiet [m3/s] 
p= de dichtheid [kg/m3

] 

C= soortelijke warrrtte [J/kgK] 

Ti= ruimtetemperatuur [OC] 

Te= externe temperatuur [OC] 

Wanneer deze formule wordt ingevuld, uitgaande van het ventilatiedebiet van 950 m3 /h, 
een dichtheid van 1 ,2 kg/m3 en een soortelijke warmte van 1000 m2 /kgK, dan levert dit 
een warmteverlies van 

950 e = --*1 2 * woo*(22+ 7) = 9 2 kW. 
V 3600 ' ' 

Het transmissieverlies is te berekenen door van onderstaande formule gebruik te maken; 

e
1 
=LU* A* (T;- Te), waarbij [Formule 4], [16] 

et = warmteverlies door transmissie 
U = warmtedoorgangscoëfficiënt 
A= oppervlakte 

Wanneer het lokaal een buitengevel heeft en het plafond als dak dient, dan komt de 
grootte van de scheidingsconstructie overeen met een oppervlakte van 19,8 + 50 = 69,8 
m2

• In de gevel bevindt zich een raam van 1,2 * 5 = 6 m2
, welke een 

warmtedoorgangscoëfficiënt van 1, 1 W /m2K heeft. Stel de scheidingsconstructie heeft 
een warmtedoorgangscoëfficiënt van 1/(2,5+0, 17)=0,37 W/m2K en een oppervlakte van 
69,8-6 = 63,8 m2

. Hiermee komt het verlies ten gevolge van de transmissie neer op 
el = ((0,37 * 63,8)+ (1.1 * 6))* (22 + 7) = o,9kW. 

Hiermee komt het totale warmteverlies op 9,2 + 0,9 = 10,1 kW. 

Interne warmtelast 
In het lokaal bevinden zich 33 personen die allen warmte produceren. Voor het 
metabolisme van de docent geldt dat deze wanneer hij doceert een hoeveelheid warmte 
van 70 W/m2 aan de lucht wordt afgeven. Het lichaamsoppervlak van een gemiddelde 
docent bedraagt ongeveer 1 ,8 m2 waardoor hij verantwoordelijk is voor een interne 
warmtelast van 70 * 1,8 = 130 W. 
Voor de leerlingen geldt, dat wanneer zij een schrijvende taak uitvoeren, zij een 
hoeveelheid warmte van 53 W/m2 produceren. De leerlingen in de leeftijdscategorie van 
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9-10 jaar hebben gemiddeld een lichaamsoppervlak van 1,29 m2 waardoor de interne 
warmtelast per leerling neer komt op 53 * 1,29 = 68 W. 
De totale interne warmtelast door de maximaal aanwezige personen komt hiermee op 130 
+ (68*32) = 2,3 kW. 

In het lokaal bevinden zich 6 lichtarmaturen, waarbij elk armatuur is voorzien van 2 TL 
balken die per stuk 35 W aan warmte afgeven. Dit geeft een warmtelast van 35 * 12 = 
420 W. Naast de aanwezige verlichting staat er ook een computer met een beeldscherm in 
het lokaal, welke 120 Waan warmte af. 

Hiermee komt de totale interne warmtelast op 2,3 + 0,4 + 0,1 = 2,8 kW. 

5000.----------------------------, 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115 16 17 18 19 20 21 22 

fi guur 4.6: het transmissieverlies en de warmtelast uitgezet tegen de buitentemperatuur. Het 
warmteoverschot is het verschil tussen de warmtelast en het transmissie verlies. 

Uit de warmtebalans blijkt dat wanneer er geen luchtstroming is , ofwel wanneer het 
ventilatieverlies buiten beschouwing wordt gelaten, dat er dan zelfs in extreme 
wintersituaties een warmteoverschot is, want de interne warmtelast is groter dan het 
transmissieverlies. Dit oudt dus in dat de lucht in het klaslokaal in de zomer gekoeld 
moet worden door de naar binnen stromende lucht om de leerlingen thermisch behaaglijk 
te houden. Zelfs in de winter dient de toevoerlucht een kleine ondertemperatuur te hebben 
ten opzichte van de stabiele ruimtetemperatuur bij het lesgeven. 
Het verschil tussen de a nvoerluchttemperatuur en de afvoerluchttemperatuur, dat nodig 
is om in de winter het leslokaal op de juiste temperatuur te houden, is te berekenen met 
het quotiënt van het warmteoverschot en het luchtdebiet, de soortelijke warmte van de 
lucht, de dichtheid van de lucht. Het temperatuurverschil van de aanvoerlucht en 
afvoerlucht is (2800-900)/((950/3600)* l ,2* 1 000)=6°C, bij een buitentemperatuur van -
7°C. Wel dient er in de winter bij het opwarmen van het klaslokaal een hogere 
inblaastemperatuur mogelijk te zijn. 

4.2 Het ontwerp van het installatiesysteem voor een klaslokaal 

Tijdens de werkwijze bepalende fase zijn voor de deelfuncties uit variant 3 van de 
functieblokschema' s oplossingen gegenereerd. Deze oplossingen zijn in een morfologisch 
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overzicht geplaatst. Nadat de oplossingen in het morfologisch overzicht zijn geplaatst, 
zijn combinaties van oplossingen gemaakt, waarbij elke combinatie van oplossingen een 
ontwerpvariant voor de voorziening in "verse" buitenlucht en een comfortabel klimaat in 
het klaslokaal is. 
Aangezien het aantal oplossingen voor de deelfuncties zeer groot is, uit figuur 4.7 blijkt 
namelijk dat dit 4x3x5x5x3x4x3x4x3x4x4x3x4x4x3x2x5x3 = 7,2x109 mogelijkheden 
oplevert, wordt het morfologisch schema in 2 stappen doorlopen, hierdoor wordt ook de 
werkwijze bepalende fase in 2 stappen opgesplitst. Tijdens de Ie ontwerpstap, die op 
werktuigniveau plaatsvindt, bestaan de oplossingen voor de deelfuncties uit algemenere 
termen waarna tijdens de keuze bepalende fase een keuze is gemaakt tussen de 
combinaties die zijn gevormd. Voor de gekozen combinatie is het ontwerpproces een 
tweede maal doorlopen waarbij voor de 2e ontwerpstap een nieuw morfologisch overzicht 
is gemaakt waarin de oplossingen verder zijn uitgesplitst tot op componenten niveau. Om 
tot een definitieve keuze te kunnen komen is tot slot voor de 2e maal overgegaan tot de 
keuze bepalende fase. 

4.2.1 Ie ontwerpstap: uitwerken van varianten 

In deze paragraaf is de l e ontwerpstap van het ontwerpproces beschreven. Tijdens deze 1 e 
ontwerpstap is het morfologisch overzicht met ontwerpvarianten op werktuigniveau 
samengesteld. De verschillende varianten zijn vervolgens met behulp van de Kesselring
methode beoordeeld. A n de hand van deze beoordeling is er voor een van de varianten 
gekozen, welke tijdens de 2eontwerpstap verder is uitgewerkt. 

Werkwijze bepalende fase vandele ontwerpstap 
Het morfologisch overzicht van de 1 e ontwerpstap ziet er als volgt uit (voor een grotere 
versie zie appendix "Werkwijze bepalende fase"): 
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Variant A is een eenvoudige variant waarbij gebruik is gemaakt van voor de hand 
liggende oplossingen. Dit is een variant met natuurlijke ventilatie zoals die veel is 
toegepast in de Nederlandse basisscholen. 

VariantBis een oplossing waarbij gebruik is gemaakt van natuurlijke luchttoevoer, door 
zelfregelende roosters, en mechanische luchtafvoer. Bij deze variant is er voor gekozen 
om het luchttoevoerdebiet in het klaslokaal zo veel mogelijk te sturen, zowel de 
luchtstroming bij de luchtintrede als in het klaslokaal zelf. 

VariantCis een variant met vraaggestuurde, mechanisch gebalanceerde ventilatie waarbij 
voor de lucht intrede is gekozen voor zowel een verdunnings- als verdringingssysteem. 

VariantDis een variant met mechanisch gebalanceerde ventilatie waarbij gebruik is 
gemaakt van recirculatie. Bij deze variant is het ventilatiedebiet niet aanpasbaar. De 
luchtintrede geschiet op basis van verdringingsventilatie en de luchtstroming in het lokaal 
wordt gestuurd door drukverschillen in het lokaal te genereren. 

VariantE is een oplossing met een vraag gestuurde, mechanisch gebalanceerd 
ventilatiesysteem. De I chtintrede in het klaslokaal is gebaseerd op een 
verdringingssysteem waarbij de lucht gestuurd wordt om de circulatie in het lokaal in 
stand te houden. 

VariantFis een variant waarbij het ventilatiesysteem bestaat uit een combinatie van een 
natuurlijk en een mechanisch systeem waarbij het debiet vraag gestuurd is. De 
luchtstroming bij intrede en de circulatie in het lokaal worden gestuurd. Bij deze variant 
is ervoor gekozen om zoveel mogelijk gecombineerde oplossingen te selecteren. 

Variant G is een variant met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer waarbij het debiet 
wordt gestuurd door aanpassing van de mechanische afvoer. Voor de luchtstromingen bij 
de intrede van het lokaal en in het lokaal zelf is ervoor gekozen om dit natuurlijk te laten 
verlopen. 

Keuze bepalende fase van de 1 e ontwerpstap 
Voor de Ie ontwerpstap op componentniveau, zijn in tabel4.3 het beoordelingsdiagram 
en in figuur 4.8 het bijb horende s-diagram van de Kesselring methode weergegeven. 
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Tabel 4.3: beoordeling van 

Lucht toevoer 2 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 
Lucht doorvoer 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
Volume regelen 1 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 
Lucht filteren 1 4 4 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 
Warmteafgeven aan lucht 4 3 2 4 2 4 2 4 4 3 3 2 4 3 
Lucht verwarmen 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 
Lucht transporteren 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
Lucht geleiden 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 
Lucht intrede 2 4 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 
Lucht intrede geleiden 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 
Lucht circulatie 1 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 1 4 3 
Lucht circulatie geleiden 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 
Lucht afvoeren 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 
Volume regelen 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 
Lucht doorvoeren 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
Warmte afvoeren 1 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
Warmtewisselaar 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
Uitblaas afvoer 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
Score. (max. 72) 41 57 50 51 57 51 48 47 62 54 53 44 65 56 
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figuur 4.8: het s-diagram waarin de varianten van de Ie ontwerpstap zijn uitgezet 

Wat het functioneren voor de deelfunctie "lucht toevoer" betreft wordt een mechanisch 
ventilatiesysteem het hoogste gewaardeerd . Dit omdat bij mechanische ventilatie het 
debiet te regelen is en de lucht geconditioneerd kan worden, voordat deze het lokaal 
inkomt. Aan de andere kant ruikt natuurlijk toegevoerde lucht frisser omdat de 
samenstelling van de lucht niet door filters verandert, wat voor natuurlijke ventilatie 
pleit.. 
Ook is een natuurlijk toevoerventilatiesysteem makkelijker te realiseren, dus voor de 
reali satie worden deze systemen hoger gewaardeerd dan de mechanische 
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ventilatiesystemen. Dit komt doordat er minder materieel en regeltechniek nodig is om 
het natuurlijke toevoerventilatiesysteem in het gebouw te plaatsen. 

De warmtebehoefte voor klaslokalen is bijna in zijn geheel toe te kennen aan de 
ventilatievraag. Het is van belang dat de ventilatiehoeveelheid voldoet aan de momentane 
vraag. Dit houdt in dat oplossingen voor de deelfunctie "Volume regelen", waarbij de 
grootte van het ventilatiedebiet aangepast kan worden, op het aspect "functioneren" goed 
worden gewaardeerd. 
Echter is voor deze oplossing vaak veel regeltechniek nodig en zullen deze oplossingen 
daarom wat het realiseren betreft minder hoog worden gewaardeerd dan de eenvoudige 
oplossingen. 

Voor de deelfunctie "lucht intrede" kan er gekozen worden uit twee verschillende 
hoofdprincipes en de combinatie van deze principes. Voor de hoogte van de 
waarderingcijfers van de oplossingen wordt terugverwezen naar paragraaf 2.3 van dit 
verslag waarin staat beschreven wat de voor- en nadelen zijn van het verdringings- en het 
verdunningsprincipe. 

Uit de beoordeling komt naar voren dat de varianten Een G dicht bij elkaar liggen. De 
variantE is gekozen om verder uit te werken, omdat; 
• wanneer bij VariantE de deelfuncties; Lucht filteren, Lucht geleiden, Lucht circulatie 

geleiden en Warmtewisselaar worden vervangen door de oplossingen van variant G, 
de verbeterde variant uitkomt op een score van 93% voor het functioneren en op 76% 
voor het realiseren. Ofwel de verbeterde VariantE, VariantE*, scoort beter dan 
Variant G (zie figuur 4.8), 

• bij VariantE gebruik wordt gemaakt van mechanisch gebalanceerde ventilatie, 
• het ventilatiedebiet bij VariantE vraag gestuurd is waardoor er niet onnodig veel 

energie wordt verbruikt voor het verwarmen en transporten van de lucht. 

In paragraaf 4.2.2 is VariantE* verder uitgewerkt. 

4.2.2 2e ontwerpstap: uitwerken VariantE* 

In deze paragraaf wordt de 2e ontwerpstap van het ontwerpproces beschreven. Tijdens 
deze 2e ontwerpstap is VariantE* uit de 1 e ontwerpstap verder uitgewerkt met behulp van 
een morfologisch overzicht dat met ontwerpvarianten op componentniveau is 
gepresenteerd. De verschillende varianten zullen met behulp van de Kesselring-methode 
worden beoordeeld. Aan de hand van de beoordeling zal er voor één van de varianten 
gekozen worden, welke tijdens de vormgevende fase verder is uitgewerkt. 

Werkwijze bepalende fase van de 2e ontwerpstap 
Het morfologisch overzicht van de 2e ontwerpstap ziet er als volgt uit (voor een grotere 
versie zie appendix "Werkwijze bepalende fase"): 
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Variant 1, bij deze variant is ervoor gekozen om zo veel mogelijk de 1 edeel-oplossing te 
selecteren om tot een oplossing voor het ontwerp te komen. 

Variant 2, bij deze variant is ervoor gekozen om zo veel mogelijk de 2e deel-oplossing te 
selecteren om tot een oplossing voor het ontwerp te komen. 
Variant 3, bij deze variant is ervoor gekozen om zo veel mogelijk de 3e deel-oplossing te 
selecteren om tot een oplossing voor het ontwerp te komen. 

Variant 4 is een variant met een centraal opgestelde luchtbehandelingkast voor de 
ventilatie, waarbij het debiet door de docent wordt ingesteld. De lucht wordt tijdens de 
intrede van het lokaal verwarmd met een watervoerend systeem. De thermische balans in 
het lokaal wordt ondersteund door vloerverwarming. De lucht wordt via een WTW 
(warmte terug win) warmtewisselaar afgevoerd. 

Variant 5 is een variant waarbij het debiet van de toevoerlucht decentraal wordt 
opgewekt. De grootte van het debiet wordt door de docent geregeld. De lucht wordt door 
een WTW warmtewisselaar verwarmd en wanneer dit niet voldoende is zal de lucht 
worden na verwarmd door een watervoerend systeem. De luchtcirculatie in het lokaal zal 
worden ondersteund door vloerverwarming en tot slot wordt de lucht door een 
warmtewisselaar afgevoerd. 

Variant 6 is voor de luchttoevoer voorzien in zowel centrale als decentrale ventilatie met 
een vooraf ingesteld debiet. De toevoerlucht wordt door een warmtewisselaar verwarmd 
en wanneer dit niet voldoende is, zal de lucht worden naverwarmd door een elektrisch 
systeem dat zich in het luchtkanaal bevindt. De luchtcirculatie in het lokaal wordt 
ondersteund door wandverwarming en tot slot wordt de lucht door een WTW 
warmtewisselaar met bypass afgevoerd. 

Variant 7 is een oplossing waarbij gekozen is voor decentrale opwekking van het 
ventilatiedebiet, waarvan de grootte wordt bepaald sensoren. De lucht wordt door een 
WTW warmtewisselaar verwarmd en wanneer dit niet voldoende is zal de lucht worden 
naverwarmd door een elektrisch systeem dat zich in de wand van het luchtkanaal bevindt. 
De luchtcirculatie in het lokaal zal niet worden ondersteund. Tot slot wordt de lucht door 
een WTW warmtewisselaar met bypass afgevoerd. 

Keuze bepalende fase van de 2e ontwerpstap 
Voor de 2e ontwerpstap op componentniveau, zijn in tabe14.4 het beoordelingsdiagram 
en in figuur 4.10 het bijbehorende s-diagram van de Kesselring methode weergegeven. 
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Tabel 4.4: beoordeli ng van de deelfuncties uit het morfologisch overzicht van de 2e ontwerpstap 
I Variant 1 I Variant 2 I Variant 3 I Variant 4 I Variant 5 Variant 6 Variant 7 I 

Variant E F R F R F R F R F R F R F R 

Mechanische toever 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 4 3 
Doorvoer rooster 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
Volume ahv aantal personen 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 2 
Zigzag filter 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 
Warmte voor invoer aloeven 3 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 
Conveetiel verwarm en 3 2 4 3 4 4 2 1 2 2 3 3 4 4 
Lucht door kanaal 3 4 4 3 2 2 2 1 4 3 3 4 3 4 
Verdringingsventilatie 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 4 3 4 3 
Thermische circulatie 3 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 
Mechanische afvoer 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
Afvoer evengroot als aanvoer 4 3 3 1 3 2 3 2 4 3 2 1 4 3 
Lucht door kanaal 3 4 4 3 2 2 2 1 4 3 3 4 3 4 
Lanos een wWI 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
Kruisstroom wWI 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 
Afvoer direct naar buiten 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 
Score. (max. 60} 42 51 41 45 37 43 38 40 47 45 41 47 54 48 
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figuur 4.10: het s-dtagram waann de vananten van de 2e ontwerpstap ZIJn mtgezet 

Voor de deelfunctie mechanische toevoer, wordt "Decentrale opstelling" bij het 
functioneren, het hoogste gewaardeerd, omdat deze oplossing beter kan voldoen in de 
vraag naar verse lucht. Wanneer de grootte van de vraag verandert dan kan een kleinere 
venti lator de verandering beter aan aangezien dan de procentuele verandering groot 
genoeg is. Om deze reden wordt "centrale opstelling" minder goed gewaardeerd. De 
oplossing "combinatie" wordt het minst gewaardeerd, omdat hierbij de veranderde vraag 
opgevangen moet worden door of één van de twee of door beiden dit maakt het systeem 
moeilijk . 
Echter bij het realiseren scoort "decentrale opstelling" minder dan "centrale opstelling" 
omdat er meer apparatuur benodigd is om het hele gebouw van verse lucht te voorzien . 
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Ook de oplossing "combinatie" scoort minder omdat hiervoor meer apparatuur en 
regeltechniek nodig is. 

Voor de deelfunctie convectief verwarmen is allereerst gekeken of de lucht in het kanaal 
zelf of bij de uittrede van het kanaal verwarmd dient te worden. Vervolgens is er gekeken 
of de verwarming elektrisch of watervoerend plaats dient te vinden. De lucht verwarmen, 
voordat de intrede heeft plaatsgevonden, heeft het voordeel dat de lucht geconcentreerd 
is. De oplossingen met de verwarming in de wand van het kanaal, zijn beter gewaardeerd 
dan de verwarming centraal in het kanaal, omdat het warmte-uitwisselende oppervlak 
groter is . Tot slot zijn de elektrische systemen beter gewaardeerd dan de watervoerende 
systemen. 
Voor het realiseren zijn de watervoerende systemen lager gewaardeerd, omdat de 
arbeidsduur om dit te fabriceren veel langer is dan bij het aanbrengen van een elektrisch 
systeem. Ook is het arbeidsintensiever om het warmte-afgiftepunt in de wand van het 
kanaal te maken dan in het kanaal zelf en zijn zij daarom slechter gewaardeerd. 

Doordat de warmtevraag niet altijd zo groot is dat alle warmte, die afgevoerd wordt, 
gebruikt moet worden is de oplossing "bypass bij wtw" bij functioneren hoger 
gewaardeerd dan de oplossing "alles door de wtw". 
Echter wordt de oplossing "bypass bij wtw" bij realiseren lager gewaardeerd dan de 
andere oplossing omdat hiervoor meer apparatuur en arbeid benodigd zijn. 

Tijdens de vormgevende fase is variant 7 verder uitgewerkt, omdat deze variant volgens 
de beoordeling het beste scoort. Variant 7 bestaat uit een gebalanceerd ventilatiesysteem 
waarbij gebruik wordt gemaakt van verdringingsventilatie om de lucht in het lokaal te 
verversen. De lucht wordt laag bij de vloer het lokaal ingeblazen waarna deze onder 
invloed van de thermische warmte van de leerlingen langzaam omhoog trekt en ter 
hoogte van het plafond middels een rooster in de wand weer afgezogen kan worden. Om 
het ventilatieverlies laag te houden en de lucht voorverwarmd het lokaal te laten betreden 
wordt er gebruik gemaakt van een WTW warmtewisselaar. Daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van een regelaar voor het ventilatiedebiet zodat er in de vraag naar verse lucht 
kan worden voldaan zonder dat er onnodi veellucht wordt ebruikt. 

Debiet 
regeloor 

Figuur 4.11: Globaal overzicht van het installatieconcept 
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4.3 Vormgevende fase 

Tijdens deze fase zijn de berekeningen gemaakt die van toepassing zijn op de 
klimaatinstallatie van variant 7. Uit de berekeningen zal moeten blijken of dit ontwerp 
een goede mogelijkheid is om een voldoende luchtkwaliteit en een redelijk thermisch 
comfort in een klaslokaal te verkrijgen. Met behulp van de in paragraaf 4.1.5 berekende 
waarden van de warmtebalans zijn aan de hand van de gegevens uit de literatuur voor 
verdringingsventilatie de volgende grootheden berekend; de aanvoerluchttemperatuur, de 
luchttemperatuur dicht bij de vloer, de ruimteluchttemperatuur en de 
afvoerluchttemperatuur in het klaslokaal. 

4.3.1 Verdringingsventilatie 

Om aan de gewenste luchtkwaliteit te realiseren dient er geventileerd te worden met een 
debiet van 8*(3600/1000) = 28, 8 m3/h per persoon. Dit komt bij een bezetting met 33 
personen neer op 28,8*33 = 950 m3/h. 
In de wintersituatie heeft de interne warmtelast in het klaslokaal, welke wordt 
geproduceerd door de aanwezige personen en een computer met beeldscherm, een grootte 
van 2500 W. Het transmissieverlies dat optreedt heeft, bij een buitentemperatuur van-
7°C, een grootte van 900 W, waardoor er een warmteoverschot is van 2500-900=1600 W. 
Dit warmteoverschot kan door het verdringingssysteem weggenomen worden wanneer 
het temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht en de afvoerlucht een grootte heeft van 

!:J.T = 1600 = 5 0 C 

( 
950 

) * 1 2 * 1000 
3600 , 

Met behulp van de formules en gemeten kenmerken voor verdringingsventilatie, zoals die 
staan beschreven in de Reeknagel [28] en Rehva publicatie no.l [29], zijn de hierboven 
genoemde temperaturen berekend; 

til - fo I /).(AZ b' · 
C = ' · = --, waar IJ 

t Abt - t Zul !:J.t R 

C = factor voor de temperatuurstijging in de leefzone 
t1•1 = luchttemperatuur op een hoogte van 1,1 m 
to.1 = luchttemperatuur op een hoogte van 0,1 m 
tAbt = luchttemperatuur van de afgezogen lucht 
tzut = luchttemperatuur van de ingeblazen lucht 

to 1 - tZut !::.to 1 • • 
en K = · = --· , waarbiJ 

t Abt - t Zul /).( R 

K = factor voor de temperatuurstijging bij de vloer 

[Formule 5], [28] 

[-] 
[OC] 
[OC] 
[OC] 
[OC] 

[Formule 6], [28] 

[-] 

Een klaslokaal is een thermisch hoogbelaste ruimte, hetgeen inhoudt dat de 
temperatuurstijging in de leefzone groot is. Voor de grootte van factor C wordt dan ook 
een waarde gekozen van C=0,4 (Recknagel blz. 1265 tabel 3.3.5-10). De verticale 
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temperatuurgradiënt mag in deze leefzone echter niet groter zijn dan 2°C, ofwel ~tAZ=2, 
waardoor ~tR=2/0,4=5°C. Het temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht en de 
afvoerlucht heeft een grootte van 5°C dat overeenkomt met het temperatuurverschil dat 
nodig is om de warmtelast in de winter weg te koelen. 

In het klaslokaal wordt zittend werk verricht en om de gebruikers van het lokaal van een 
thermisch comfortabel binnenklimaat te voorzien dient de luchttemperatuur op 1,1 m 
hoogte een waarde te hebben van 22oc. Hiermee kan worden berekend dat de 
luchttemperatuur op een hoogte van 0,1 meen grootte moet hebben van to.1=22-
0,4*5=200C. 

Omdat de leerlingen in het klaslokaal de primaire warmtebronnen zijn, wordt er voor de 
grootte van factor K gekozen voor een waarde van K=0,58 (Rehva guidebook blz 12). 
Gezien het feit dat het temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht en de afvoerlucht en de 
luchttemperatuur op een hoogte van 0, 1 m bekend zijn kan nu de 
aanvoerluchttemperatuur worden berekend. De aanvoerluchttemperatuur komt op 

20-t 
0,58 = 

5 
2

"
1 => t 2111 = 20-0,58 * 5 = 17,r C, waardoor de afvoerluchttemperatuur een 

grootte krijgt van 17,1+5=22,1°C. 

Tabel 4.5: De berekende luchttemperaturen en de temperatuurverschillen in de ruimte waarmee het 
d k temperatuurprofiel voor het klaslokaal kan wor eng_emaa t. 

Temperatuur [0C] 

2,5 

I 

~ :s 1,5 

J 

0,5 

17 

tzui 
( 

18 19 

~ta 1 

tzul to.1 tl,l 

17,1 20 22 

Temperatuurprofiel In klaslokaal 

/ 

/ 
/ 
20 21 22 

to Temperatuur [graden C] t t 
) ~ ~tAz I~ ~Iu 

tAb! ~tAz ~tR 

22,1 2 5 

23 24 25 

Figuur 4.12: het temperatuurprofiel van de luchttemperatuur in het klaslokaal dat is uitgevoerd met een 
verdringingssysteem. 
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Om de buitenlucht het lokaal in te kunnen voeren dient deze van -7°C opgewarmd te 
worden tot 17,1 oe. Deze opwarming kan een warmtewisselaar geheel voor zijn rekening 
nemen wanneer deze een thermisch rendement heeft van ( 17, 1-( -7) )/(22, 1-( -7)) * 100% = 
83%. Alleen bij ingebruikneming van het gebouw, dus tijdens de aanwarmfase, dient er 
verwarmend vermogen aan het klaslokaal te worden toegevoegd. 

4.3.2 Primaire zone 

Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van de verdringingsslang van Euro-Air, dan 
komt de uittredesnelheid van de lucht overeen met de door Euro-Air voorgeschreven 
waarde van 0,08 m/s. Dit houdt in dat het oppervlak overeen dient te komen met 
(950/3600)/0,08=3,3 m2

• Wanneer de lucht het lokaal binnentreedt met een temperatuur 
van 17,1 oe en een snelheid van 0,08 m/s dan is de primaire zone heel klein en worden er 
geen problemen verwacht. 

4.3.3 Koudeval 

Doordat het glas vroeger een slechte warmtedoorgangscoëfficiënt had, was de 
oppervlaktetemperatuur aan de binnenkant van het glas vaak laag. Door deze lage 
oppervlaktetemperatuur ontstaat een luchtstroming bekend als koudeval, die vaak 
klachten met zich meebrengt. Deze klachten worden vaak opgevangen door gebruik te 
maken van een verwarmingselement onder het raamvlak. Moderne schoolgebouwen 
bezitten echter vaak glas met een dermate hoge thermische isolatiewaarde dat koudeval 
geen probleem meer. 

4.3.4 Stralingsasymmetrie 

Doordat het klaslokaal op temperatuur wordt gehouden door het warmteoverschot dat 
door de leerlingen in stand wordt gehouden is het van belang om na te gaan of de wanden 
en het raamoppervlak geen negatieve invloed op het thermisch comfort hebben door 
middel van straling. Gezien het feit dat de warmteweerstand van de gevel een betere 
waarde heeft dan die van het glasvlak zullen de gevelwand en het plafond een hogere 
temperatuur hebben. De binnenwanden en de vloer worden verwarmd door de 
langsstromende lucht. Op een hoogte van 0, 1 m heeft de lucht een temperatuur van 20°C 
dit houdt in dat de vloer en de binnenwanden een minimale temperatuur hebben van 
20oc. 
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Te=-7°C 
Re=0,04 
m2K/W 

R=0,91 
m2K/W 

Ti=22oC 
Ri=0,13 
m2K/W 

Figuur 4.13: De temperaturen en warmteweerstanden om de temperatuur van het glasvlak te berekenen 

Wanneer de oppervlakte temperatuur van de binnenzijde van het glasvlak wordt 
berekend, dan komt dit op een temperatuur van; 

Tg/as - Te Ti -Te Tg/as - ( -7) 22 - ( -7) 
---=--- = :::::} = :::::} 

0,95 1,08 0,95 1,08 

1,08(Tg/as + 7) = 0,95(29) :::::} 1,08Tg/as = 27,55 - 7,56 :::::} 

T =
19

•
99

=18YC glas 1 08 ' 
' 

Het raamvlak is met een temperatuur van 18,5°C het koudste vlak dat aan het klaslokaal 
grenst en zou voor een onbehaaglijke stralingsasymmetrie kunnen zorgen. Wanneer we in 
hoofdstuk 2 naar figuur 2.3 kijken dan blijkt dat, wanneer er een ruimtetemperatuur 
heerst van 22oc en het uitstralende vlak een temperatuur heeft van 18,5°C, dit nog als 
behaaglijk ervaren wordt. 
Er worden derhalve geen klachten verwacht in het klaslokaal ten aanzien van het 
thermisch comfort. 

4.4 Schetsen van het conceptontwerp 

Voor de toevoer van verse lucht gaat gebruik worden gemaakt van de luchtverdeelslang 
van Euro-Air. In deze slang, die is opbouwt uit een polyester textiel, is weinig groei van 
micro-organismen en wordt weinig vocht opgenomen, waardoor de slang schoon blijft. 
Daarnaast is de slang schoon te maken door deze te wassen in de wasmachine. 

4.4.1 Werking van het ventilatiesysteem 

De slang is in meerdere uitvoeringsvormen te gebruiken, namelijk als volledige cilinder 
vrij op te hangen in het lokaal, in halfronde vorm aan het plafond of de wand te plaatsen 
en in kwartronde vorm te plaatsen waar het plafond en de wand of de vloer en de wand 
bij elkaar komen. Er wordt gekozen voor de laatste uitvoeringsvorm, waarbij de slang 
wordt geplaatst bij de aansluiting tussen de vloer en de wand. Hiervoor wordt gekozen, 
omdat bij deze oplossing bij koeling (lucht toevoeren met een ondertemperatuur) gebruik 
wordt gemaakt van het coanda-effect van de luchtstroming langs de vloer waardoor de 
lucht zo ver mogelijk het klaslokaal binnen dringt (zie figuur 4.13). 

- 63-



Verbeterd installatietechnisch ontwerp voor basisscholen om luchtkwaliteit en comfort te waarborgen 

- J ~ ~ 

Figuur 4.14: Uitstroming van lucht met een 
ondertemperatuur bij een kwartrond 
verdringingsrooster. 

Figuur 4.15: De kwartronde 
luchtverdeelslang met bijbehorend 
bevestigingssysteem van Euro-Air [6] 

In de ochtend zal het klaslokaal afgekoeld zijn doordat er 's nachts geen interne 
warmtebronnen in het lokaal zijn en er vaak nachtverlaging wordt toegepast. Met het 
afkoelen van de ruimtelucht zullen ook de wanden en het glasvlak afgekoeld zijn. In de 
ochtend is het dan ook noodzakelijk om de lucht in het lokaal en de wanden op te 
warmen, voordat de leerlingen het klaslokaal betreden. Wanneer er lucht met een 
overtemperatuur in plaats van een ondertemperatuur uit een verdringingsrooster stroomt 
verandert het stromingspatroon drastisch. De lucht zich zal namelijk niet over de vloer 
voortbewegen maar direct opstijgen doordat de dichtheid van warme lucht kleiner is (zie 
figuren 4.16 en 4.17). 

Figuren 4.16 en 4.17: Stromingspatroon van verdringingsroosters van Trox met koude en warme lucht [33] 

Bij de kwartronde textiele luchtslangen van Euro-Air is het ook mogelijk om lucht met 
een overtemperatuur aan het klaslokaal toe te voeren, waardoor het mogelijk is om het 
klaslokaal in de ochtend op te warmen. De lucht zal dan dus direct langs de wanden 
omhoog stromen. Het stromingspatroon zal er dan als volgt uit zien. 

Figuur 4.18: Het uitstromingsprotiel van de kwartronde luchtverdeelslang tijdens de opwarmperiode. 

4.4.2 Afmetingen van het ventilatiesysteem 

Gezien het feit dat de oppervlakte van het uitstroomrooster, zoals berekend in paragraaf 
4.3.2, een grootte moet hebben van 3,3 m2 wordt ervoor gekozen om de verdeelslang over 
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de omtrek van het klaslokaal te plaatsen. Hiermee krijgt de luchtverdeelslang een lengte 
van 26 m, waardoor de straal van de slang uitkomt op 

1 I 4 * 2nr = 
3
•
3 ~ r = 

3
•
3 

= 0 OSm = SOmm 
26 l/2Jr * 26 ' 

De luchtverdeelslang krijgt zijn kwartronde vorm wanneer deze door statische druk wordt 
gevoed. De slang wordt als het ware opgeblazen door deze statische druk. Gezien het feit 
dat er in de luchtverdeelslang een statische druk heerst, zal de drukafname over de lengte 
van de luchtverdeelslang minimaal zijn. Dit heeft tot gevolg dat de diameter van de 
luchtverdeelslang constant kan zijn en niet hoeft te verspringen zoals dat bij 
conventionele luchtkanalen het geval is. [6] 

De lucht die door de roosters het klaslokaal betreedt wordt door één kanaal het klaslokaal 
binnengevoerd. Wanneer de luchtsnelheid in dit kanaal een grootte heeft van 3,3 mis dan 

95% 
heeft het kanaal een straal van r = 3600 = 0,16m = 160mm. 

3,3 * Jl" 

Dit houdt in dat het kanaal een doorsnede heeft van 320 mm. Wanneer dit kanaal de lucht 
in het midden van de luchtverdeelslang toevoert, dan zal de drukval in beide helften van 
de luchtverdeelslang even groot zijn waardoor er aan beide kanten evenveel lucht het 
klaslokaal wordt ingevoerd. Dit kan gerealiseerd worden wanneer de aansluiting tussen 
het aanvoerkanaal en de luchtverdeelslang zich in de hoek tussen de buitengevel en de 
binnenwand bevindt, dit is schuin tegenover de deur van het klaslokaal. 

De koppeling tussen het ronde luchtkanaal en de kwartronde luchtverdeelslangen kan tot 
stand komen door gebruik te maken van een verdeeldoos. Aan de bovenkant van deze 
verdeeldoos dient dan het luchtkanaal aangesloten te worden en aan de zijkanten kunnen 
dan de beide luchtverdeelslangen aangesloten worden. In deze verdeeldoos dient een 
drukverevenaar aanwezig te zijn zodat de dynamische druk uit het luchtkanaal omgezet 
wordt in een statische druk, waarmee de luchtverdeelslangen gevoed kunnen worden. Om 
er zeker van te zijn dat door beide luchtverdeelslangen evenveel lucht stroomt, dient in 1 
van de 2 slangen een regelklep geplaatst te worden. (Zie figuren 4.19 en 4.20) 

Lucht o.o.nvoer 

L uch t ver-deels ton g Luchtverdeel s l o.ng 

Figuren 4.19 en 4.20: Het ontwerp van de verdeeldoos met daarin de druk.verevenaar en de aansluitingen 
van het luchtkanaal en de luchtverdeelslangen. 
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4.4.3 Plaatsing van het ventilatiesysteem in het klaslokaal 

De plattegrond en de doorsnede van het klaslokaal zien er bij toepassing van de 
kwartronde luchtverdeelslang als volgt uit; 

7000 

lOOO 5 000 1000 

I 
!- - ' . 0 ' l_ u J ~ ~ 

c - ,---1 . ------··--- --·--· , .... ... . 

~ H ,_ , __ 
~ 
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~ n r--- -----; ~ 

~-- -······· I i ,. 

l I 

Figuur 4.21: Plattegrond van een klaslokaal met kwartronde luchtverdeelslang 

Figuur 4.22: Doorsnede van een klaslokaal met kwartronde luchtverdeelslang 
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Wanneer van dit conceptontwerp een isometrische tekening wordt gemaakt dan ziet het 
ontwe als vol t uit; 

Figuur 4.23: Isometrische tekening van het conceptontwerp. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

Het afstudeeronderzoek bestaat uit diverse aspecten. Voor de overzichtelijkheid zullen de 
conclusies voor de verschillende aspecten apart worden behandeld. 

Conclusies ten aanzien van de uitgevoerde metingen naar luchtkwaliteit en thermisch 
comfort in de basisscholen. 

• In 5 van de 6 scholen wijst de PMV meting uit dat de aanwezige personen zich 
thermisch behaaglijk zouden moeten voelen. In de andere school is de PMV wat 
aan de lage kant, wat duidt op een te lage ruimtetemperatuur. In de enquêtes 
wordt de docenten gevraagd of zij het klimaat in het klaslokaal comfortabel 
vinden. Uit de uitkomsten blijkt echter, dat bij 2 basisscholen hierop positief, bij 2 
negatief en bij 2 neutraal wordt geantwoord. 

• In geen van de scholen blijft de gemiddelde C02-concentratie onder de gewenste 
waarde van 1000 ppm, maar ook niet onder de door de Arbo geëiste waarde van 
1200 ppm. Dit geeft aan dat in geen van de basisscholen waar de metingen zijn 
verricht de binnenlucht kwaliteit voldoet. 

• Wat het ventilatiedebiet betreft mag geconcludeerd worden, dat bij de huidige 
bezetting, die ver onder de maximale bezetting ligt, 3 van de 6 scholen voldoen 
aan de in het Arbobesluit gestelde eis van 5,5 1/s per persoon. Maar geen van de 
basisscholen voldoet aan de in de in het Bouwbesluit gestelde eis van 7 1/s per 
persoon (Bouwbesluit blz 142 artikel 3.48). De conclusie is dat de 
ventilatiedebieten in alle basisscholen te klein is en bij lange na niet voldoen aan 
de referentiewaarde van 8 1/s. 

• De wettelijke kaders ten aanzien van het ventilatiedebiet zijn te krap gesteld om 
een voldoende grootte ventilatie te waarborgen. 

• Aan de eis dat het geluiddrukniveau in klaslokalen ten gevolge van 
installatielawaai. dat< 35 dB(A) dient te zijn, voldoen 3 van de 6 scholen. 

Conclusies ten aanzien van het ontwerp van een klimaatinstallatie voor een basisschool 
dat is voorzien van een lucht verdringingssysteem 

• Door gebruik te maken van het methodisch ontwerpproces kunnen nieuwe 
mogelijkheden gemakkelijker gecreëerd worden. 

• Het gebruik van morfologische overzichten en de methode van Kesselring maakt 
het ontwerpproces inzichtelijker. Hierdoor kan er beter over worden 
gecommuniceerd. Ook de besluitvorming tijdens het ontwerpproces wordt er 
inzichtelijker door. 

• In een klaslokaal waar verdringingsventilatie wordt toegepast, kan makkelijk een 
groot luchtdebiet worden toegevoerd om de luchtkwaliteit goed te houden zonder 
dat de gebruikers van het klaslokaal aan thermisch comfort inboeten. 
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Aanbevelingen voor verder onderzoek naar luchtkwaliteit en thermisch comfort in 
klaslokalen. 

• Het is het aan te bevelen om metingen naar de luchtkwaliteit en het thermisch 
comfort te verrichten in een klaslokaal dat is voorzien van een 
verdringingssysteem. Wanneer er geen basisschool in Nederland is waar dit 
systeem wordt toegepast dan dient een dergelijk systeem met een 
laboratoriumopstelling onderzocht te gaan worden. Wanneer het niet mogelijk is 
om metingen te verrichten kunnen CFD-simulaties uitgevoerd worden, zodat er 
alsnog enig inzicht wordt verkregen in het functioneren van een 
verdringingssysteem in een klaslokaal. 

• Het is belangrijk om metingen te verrichten naar de grootte van de primaire zone, 
de zone die de primaire indringing van de lucht in de leefzone van de personen 
weergeeft. Dit houdt in dat er metingen verricht moeten worden naar de 
luchttemperatuur en de luchtsnelheid bij en vanaf het verdringingsrooster. Dit om 
voldoende inzicht te verkrijgen om te bepalen of de primaire zone niet zo groot 
is, dat het oppervlak waar de leerlingen comfortabel kunnen zitten niet kleiner 
wordt. Dit in vergelijking met klaslokalen waar met convectors of radiatoren 
wordt verwarmd. 

• Het is aan te bevelen om metingen te verrichten naar de temperatuurstijging 
tussen de inblaastemperatuur en de luchttemperatuur op een hoogte van 0, 1 m, 
omdat hier weinig over bekend is. Terwijl dit gebied juist van groot belang is 
voor de opwam1ing van de inblaaslucht 

• Verder is het aan te bevelen om te onderzoeken of het onderhoud van het 
ventilatiesysteem van grote invloed is op de luchtkwaliteit Het is namelijk uit de 
visuele inspectie gebleken dat er veel stof en vuil in en aan de inblaasroosters 
hangt. Wanneer de lucht het klaslokaal betreedt stroomt het dus eerst door het 
vuil heen. 
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Appendix A: Meetapparatuur 

Meting Meter Merk en TU/e id Bereik Nauwkeurig-
type beid 

Data opslaan Data logger Grant 0527 -20 tot 20 n.v.t. 
1200series Volt 

-100 tot 
30ooe 

Data logger Eltek 0443 -20 tot 20 n.v.t. 
1000series Volt 

-100 tot 
3oooe 

eo2 concentratie eo2-meter Vaisala 0330 0 tot 5000 ± 30 ppm + 
GMW20 ppm 2% van 

meetwaarde 
Metrosonic 0238 0 tot 5000 ± 3% volle 

ppm schaal= 150 
ppm 

Stralings- Zwarte bol 0344 -100 tot ± 0,1 oe 
temperatuur (Pt-1 00) 3oooe 
Luchttemperatuur 3 I 4 draad Rense HT- 0333 0 tot 100 ± 0,3 oe 

Pt-100 733-M-06 oe 

Relatieve 314 Rense HT- 0333 0 tot 100% ±2%RV 
luchtvochtigheid draactsmeter 733-M-06 
Luchtsnelheids- Omni- Schmidt 0367 0 tot 2,5 ±2% 
meting snelheidsmet SS20.01 mis 

er 
Hitte draad Testo 425 0217 0 tot 10 ± 0,5 mis+ 

mis 5%m.w. 
Tracergas Multi-gas Bruel&Kja 0320 n.v.t. n.v.t. 

monitor er 1302 
Sampler DoorTUle n.v.t. n.v.t. 

gebouwd 
Data opslaan Toshiba n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

320eDT 
Luchtstroming Rookgasbuis Dräger n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Appendix B: Enquête 
Welbevinden van leerkrachten in de wintersituatie 

School: 
Naam: 
Groep: 
Lokaal: 
Verdieping: 

Temperatuur in het lokaal tijdens de winter 

oncomfortabel 

te koud 

variërend over de dag 

: IJ lil I 

:nn:n 
irlllll 

comfortabel 

te warm 

gehele dag stabiel 

Luchtkwaliteit in het lokaal tijdens de winter 

droog 'I vochtig , I 

fris r I bedompt 

geurloos :I i i I I stinkend 

goed 11 I slecht 

Ventilatie 
Hoe vaak zet u de volgende voorzieningen open in de winter? 
Tijdens de lesuren: ramen ... %; roosters ... %; de deur ... % van de tijd 
Tijdens de pauze: ramen ... %; roosters ... %; de deur ... %van de tijd 
Buiten de lesuren: ramen ... %; roosters ... %; de deur ... % van de tijd 

Om welke reden laat u ramen/roosters dicht tijdens lesuren? 

Tocht Geluidoverlast D anders, nl ............................ .. 
Om welke reden laat u ramen/roosters dicht buiten lesuren? 

Warmteverlies U Inbraakveiligheid ll anders, nl ............................. . 

Regelbaarbeid van de temperatuur en ventilatie per lokaal (thermostaat, zonwering, ventilator, 
ramen/roosters) 

Temperatuur: 

Luchtverversing: 

Gezondheidsklachten 

geen controle 

geen controle 

n 111111-1 

I lU I 11 j 11 

volledige controle 

volledige controle 

Zijn er veel gezondheidsklachten van u en uw leerlingen die gerelateerd kunnen zijn aan de luchtkwaliteit? 

Hoofdpijn weinig i 11 1 11 11 I veel 

Dufheid/vermoeidheid weinig I I i i I I I I I veel 

Ademhaling (kuchen) weinig 11 i lil i veel 

Reinheid 
Hoe zou u de reinheid van uw lokaal willen omschrijven tav hygiëne, stof, etc. 

onvoldoende i- --1 I I 11 I voldoende 

Indien u nog opmerkingen heeft tav deze aspecten kunt u deze op de achterzijde van dit formulier 
vermelden. 

Dank u wel voor het invullen van deze enquête. 
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Appendix C: Gebouwgegevens 
School A: 
Algemeen 
Locatie: 
Type onderwijs: 
Activiteit die in gebouw plaats hebben: 

Gebouwgegevens 
Bouwjaar: 
Aantal verdiepingen: 
Aantal klaslokalen: 
Thermische isolatie gevels: 
Thermische isolatie ramen: 

Klaslokaal 
Lengte x breedte x hoogte: 
Oriëntatie van het glasoppervlak: 
Ligging lokaal: 
Leraar: 
Groep (leeftijd): 
Aantal leerlingen: 
Lestijden (donderdag t/m dinsdag): 

Interieur 
Bekleding vloer: 
Bekleding wanden: 
Bekleding plafond: 
Meubilair: 
Wasbak aanwezig: 
Planten aanwezig: 
Computers (en aanverwanten) aanwezig: 

Ventilatiesysteem 
Type ventilatie: 
Plaats luchttoevoer: 
Plaats luchtafvoer: 
Aantal te openen ramen: 
Soort ramen: 
Deuren: 
Overige ventilatieopeningen: 
Mogelijke kortsluiting: 
Thermostaat aanwezig: 
Controle over ventilatiedebi·~t: 

Omgeving 
Omgeving gebouw: 
Verkeer als mogelijke vervuilingsbron: 
Industrie als mogelijke vervuilingsbron: 

Den Haag (Leidscheveen) 
Basisonderwijs, openbare basisschool 
Les alleen gedurende de dag 

1998 
2 

voldoende 
voldoende 

7,2 x 6,3 x 2,75 
zuid-westelijk 
op 1 e verdieping midden van het gebouw 

6 
29 
8:30- 12:00 en 13:00- 15:00 

linoleum 
hout, stucwerk en glazen metselstenen 
geluidsabsorberend materiaal 

ja 
ja 
ja 2 stuks 

natuurlijke toevoer I mechanische afvoer 
dauerluftung, dus in de gevel boven de ramen 
boven in de wand 
3 
2 klapramen en 1 draairaam 
2, 1 naar de gang en 1 naar een achter liggende ruimte 
rooster in de deur 
ja 
ja 
nee, mechanische afvoer van tevoren ingesteld 

woonwijk 
nee 
nee 
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School B: 
Algemeen 
Locatie: 
Type onderwijs: 
Activiteit die in gebouw plaats hebben: 

Gebouwgegevens 
Bouwjaar: 
Aantal verdiepingen: 
Aantal klaslokalen: 
Thermische isolatie gevels: 
Thermische isolatie ramen: 

Klaslokaal 
Lengte x breedte x hoogte: 
Oriëntatie van het glasoppervlak 
Ligging lokaal: 
Leraar: 
Groep (leeftijd): 
Aantal leerlingen: 
Lestijden (donderdag t/m dinsdag): 

Interieur 
Bekleding vloer: 
Bekleding wanden: 
Bekleding plafond: 
Meubilair: 
Wasbak aanwezig: 
Planten aanwezig: 
Computers (en aanverwante'l.) aanwezig: 

Ventilatiesysteem 
Type ventilatie: 
Plaats luchttoevoer: 
Plaats luchtafvoer: 
Aantal te openen ramen: 
Soort ramen: 
Deuren: 
Overige ventilatieopeningen: 
Mogelijke kortsluiting: 
Thermostaat aanwezig: 
Controle over ventilatiedebiet 

Omgeving 
Omgeving gebouw: 
Verkeer als mogelijke vervuilingsbron: 
Industrie als mogelijke vervuilingsbron: 

Den Haag (Leidscheveen) 
Basisonderwijs, Dalton onderwijs 
Les alleen gedurende de dag 

1998 

voldoende 
voldoende 

7,5 x 7,1 x 3,35 
noord-oostelijk 
op de begaande vloer in midden gebouw 
vrouwelijke docent 
6 
20 
8:30- 12:00 en 13:00- 15:00 

linoleum 
stucwerk 
geluidsabsorberend materiaal 

ja 
nee 
ja 

hybride ventilatie 
aan de gevel omhoog gericht 
aan het plafond 
0 
3 te openen klapramen 
1, naar de gang 
spleet onder de deur 
nee 
ja 
ja, door middel van de heersende C02 concentratie 

woonwijk 
nee 
nee 
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School C: 
Algemeen 
Locatie: 
Type onderwijs: 
Activiteit die in gebouw plaats hebben: 

Gebouwgegevens 
Bouwjaar: 
Aantal verdiepingen: 
Aantal klaslokalen: 
Thermische isolatie gevels: 
Thermische isolatie ramen: 

Klaslokaal 
Lengte x breedte x hoogte: 
Oriëntatie van het glasoppervlak: 
Ligging lokaal: 
Leraar: 
Groep (leeftijd): 
Aantal leerlingen: 
Lestijden (donderdag t/m dinsdag): 

Interieur 
Bekleding vloer: 
Bekleding wanden: 
Bekleding plafond: 
Meubilair: 
Wasbak aanwezig: 
Planten aanwezig: 
Computers (en aanverwanten) aanwezig: 

Ventilatiesysteem 
Type ventilatie: 
Plaats luchttoevoer: 
Plaats luchtafvoer: 
Aantal te openen ramen: 
Soort ramen: 
Deuren: 
Overige ventilatieopeningen: 
Mogelijke kortsluiting: 
Thermostaat aanwezig: 
Controle over ventilatiedebiet 

Omgeving 
Omgeving gebouw: 
Verkeer als mogelijke vervuilingsbron: 
Industrie als mogelijke vervuilingsbron: 

Arnhem (wijk Rijkerswoerd) 
Basisonderwijs, openbare basisschool 
Les alleen gedurende de dag 

1998 
2 
20 (I 0 per verdieping) 
voldoende 
voldoende 

6,3 tot 7,65 x 7,3 x 2,8 
noordeljik 
op Ie verdieping in midden van het gebouw 
mannelijke docent 
7 (10- 11 jaar) 
23 
8:30- 12:00 en 13:00- 15:00 

linoleum 
stucwerk en geschilderd hout 
systeemplafond 

ja 
ja 
ja 

mechanisch gebalanceerd 
2 roosters hoog in de wand grenzend aan de gang 
in het plafond (plenum afzuiging) 
1 
1 draairaam 
1, naar de gang 
spleet onder de deur 
ja 

nee ventilatie van tevoren geregeld met een 
luchtbehandelingkast 

woonwijk 
nee 
nee 
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School D: 
Algemeen 
Locatie: 
Type onderwijs: 
Activiteit die in gebouw plaats hebben: 

Gebouwgegevens 
Bouwjaar: 
Aantal verdiepingen: 
Aantal klaslokalen: 
Thermische isolatie gevels: 
Thermische isolatie ramen: 

Klaslokaal 
Lengte x breedte x hoogte: 
Oriëntatie van het glasoppervlak 
Ligging lokaal: 
Leraar: 
Groep (leeftijd): 
Aantal leerlingen: 
Lestijden (donderdag t/m dinsdag): 

Interieur 
Bekleding vloer: 
Bekleding wanden: 
Bekleding plafond: 
Meubilair: 
Wasbak aanwezig: 
Planten aanwezig: 
Computers (en aanverwanten) aanwezig: 

Ventilatiesysteem 
Type ventilatie: 
Plaats luchttoevoer: 
Plaats luchtafvoer: 
Aantal te openen ramen: 
Soort ramen: 
Deuren: 

Overige ventilatieopeningen: 
Mogelijke kortsluiting: 
Thermostaat aanwezig: 
Controle over ventilatiedebiet 

Omgeving 
Omgeving gebouw: 
Verkeer als mogelijke vervuilingsbron: 
Industrie als mogelijke vervuilingsbron: 

Leersum 
Basisonderwijs, Dalton onderwijs 
Les alleen gedurende de dag 

2000 

voldoende 
voldoende 

8,25 x 6,0 tot 8,0 x 3,3 tot 5,8 (lokaal loopt schuin at) 
zuid-westelijk 
op de hoek van het gebouw 

6 
26 
8:30- 12:00 en 13:30- 15:30 

linoleum 
stucwerk 
geen, de dakplaten zijn onbewerkt 

ja 
ja 
ja 

mechanisch gebalanceerd 
1 rooster hoog in de wand 
1 rooster hoog in de wand 
2 
klapramen 
3, 1 naar de gang, 1 naar een aangrenzend lokaal en 1 
direct naar buiten 
1 deur direct naar buiten 
ja 
ja 
aan de hand van de ruimtetemperatuur 

woonwijk 
nee 
nee 
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School E: 
Algemeen 
Locatie: 
Type onderwijs: 
Activiteit die in gebouw plaats hebben: 

Gebouwgegevens 
Bouwjaar: 
Aantal verdiepingen: 
Aantal klaslokalen: 
Thermische isolatie gevels: 
Thermische isolatie ramen: 

Klaslokaal 
Lengte x breedte x hoogte: 
Oriëntatie van het glasoppervlak 
Ligging lokaal: 
Leraar: 
Groep (leeftijd): 
Aantal leerlingen: 
Lestijden (donderdag t/m dinsdag): 

Interieur 
Bekleding vloer: 
Bekleding wanden: 
Bekleding plafond: 
Meubilair: 
Wasbak aanwezig: 
Planten aanwezig: 
Computers (en aanverwanten.) aanwezig: 

Ventilatiesysteem 
Type ventilatie: 
Plaats luchttoevoer: 
Plaats luchtafvoer: 
Aantal te openen ramen: 
Soort ramen: 
Deuren: 
Overige ventilatieopeningen: 
Mogelijke kortsluiting: 
Thermostaat aanwezig: 
Controle over ventilatiedebkt: 

Omgeving 
Omgeving gebouw: 
Verkeer als mogelijke vervuilingsbron: 
Industrie als mogelijke vervuilingsbron: 

Tiel 
Basisonderwijs, openbare basisschool 
Les alleen gedurende de dag 

1997 
2 
12, op elke verdieping 6 
voldoende 
voldoende 

8,0 x 7,8 x 2,8 
westelijk 
op de Ie verdieping het tweede lokaal van de hoek 
vrouwelijke docent 
4 (7- 8 jaar) 
25 
8:30- 12:00 en 13:00- 15:00 

linoleum 
gipsplaten 
systeemplafond 

ja 
ja 
ja 

mechanisch gebalanceerd 
5 ventilatieputten aan de gevel 
1 boven in de wand grenzend aan de gang 
geen 
n.v.t. 
1, naar de gang 
spleet onder de deur 
ja 
ja 
nee, het ventilatiedebiet is van tevoren ingesteld 

woonwijk 
nee 
nee 
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School F: 
Algemeen 
Locatie: 
Type onderwijs: 
Activiteit die in gebouw plaats hebben: 

Gebouwgegevens 
Bouwjaar: 
Aantal verdiepingen: 
Aantal klaslokalen: 
Thermische isolatie gevels: 
Thermische isolatie ramen: 

Klaslokaal 
Lengte x breedte x hoogte: 

Oriëntatie van het glasoppervlak: 
Ligging lokaal: 
Leraar: 
Groep (leeftijd): 
Aantal leerlingen: 
Lestijden (donderdag t/m dinsdag): 

Interieur 
Bekleding vloer: 
Bekleding wanden: 
Bekleding plafond: 
Meubilair: 
Wasbak aanwezig: 
Planten aanwezig: 
Computers (en aanverwanten) aanwezig: 

Ventilatiesysteem 
Type ventilatie: 
Plaats luchttoevoer: 
Plaats luchtafvoer: 
Aantal te openen ramen: 
Soort ramen: 
Deuren: 

Overige ventilatieopeningen: 
Mogelijke kortsluiting: 
Thermostaat aanwezig: 
Controle over ventilatiedebiet 

Omgeving 
Omgeving gebouw: 
Verkeer als mogelijke vervuilingsbron: 
Industrie als mogelijke vervuilingsbron: 

Castricum 
Basisonderwijs, openbare basisschool 
Les alleen gedurende de dag 

2002 
1 
10 
voldoende 
voldoende 

lokaal beschrijft een deel van een cirkel en is nergens 
recht opgebouwd, de oppervlakte is 60,5 m2 en de 
inhoud is 207, l m3 

zuid-westelijk 
op de begane grond 

8 
19 
8:30- 12:00 en 13:30- 15:30 

linoleum 

ja 
ja 
ja, meerdere op de entresol 

mechanisch gebalanceerd 
2 uitblaaspunten vrij hangend in het lokaal 
grote bak in de entresol en afzuiging in gang 
geen, wel een deur direct naar buiten 
n.v.t. 
2 openslaande deuren naar de gang en 1 naar een 
aangrenzende lokaal 
spleten onder de deuren 
ja 
ja 
nee, het ventilatiedebiet is van tevoren ingesteld 

woonwijk 
nee 
nee 
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Appendix D: Meetresultaten 
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Appendix E: Probleemdefiniërende fase 
De lijst met eigenschappen 

Lucht 
• Temperatuur 
• Relatieve luchtvochtigheid 
• Concentratie C02 

• Geur 
• Bevat stoffen (VOC's, pollen ,etc.) 
• Transporteert geluid 
• Stroomt 

o Van hoge naar lage druk 
o oiv thermiek (temperatuur gestuurd) 
o windrichting afhankelijk 

De mens (leerlingen en leraar) 
• Heeft 0 2 nodig 
• Wil zich behaaglijk voelen, parameters PMV 

o PMV(-0,5<PMV<0,5) 
o Luchttemperatuur (20<Ti<22) 
o Stralingstemperatuur 
o Relatieve luchtvochtigheid (40<RV<60) 
o Luchtsnelheid v<O, 15 
0 lclo 
o Metabolisme 

• Wil "frisse" lucht inademen (geur van lucht moet als de buitenlucht zijn) 
• Wil voldoende licht op de werkplek 
• Geeft aan de lucht .1f; 

o Warmte (in de vorm van metabolisme, hoewel Mkind < Mvolwassene) 
o Vocht 
o co2 
o Geurstoffen 
o Vuiligheid, zoals schilfers, stof, haar 

Gebouweigenschappen 
• Ligging tov het noorden 

o Bepaalt de invloed die de zon kan hebben op de warmtebalans 
o Bepaalt de loef en lijzijde tov de algemeen heersende windrichting 

• Gebouweigenschappen 
o Het aantal lokalen 
o Accumulerend vermogen van het gebouw 

o Opbouw 

Constructie 
• Warmteweerstand (Re) wanden en dak> 2,5 W/m2K 
• Warmteweerstand van ramen 
• Oppervlakteverhouding Raam : Vloer 
• ZT A waarden 

Lucht 

Alles gelijkvloers of niet 
Ruim opgezet of niet 

• Lokaaleigenschappen 
o Oppervlakte 
o Volume 
o Indeling 
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o Raam 
• Open/dicht 

Handmatig/automatisch 
• Voorziet lokaal van verse lucht 

Hoeveelheid lucht afhankelijk van het te openen oppervlak 
Geluidwerend 

o Toevoerrooster 
• Open/dicht 
• Handmatig/automatisch 
• Voorziet lokaal van verse lucht 
• Filtert het grote vuil uit de lucht 
• Hoeveelheid lucht afhankelijk van het te openen oppervlak 
• Geluidwerend (suskast) 

o Filters 

o Deur 

Filtert stofdeeltjes uit de lucht 
Filtert pollen uit de lucht 

Open/dicht 
Zorgt voor het binnen treden/verlaten van de gebruikers van ruimte 
Maakt luchtstroming tussen lokaal en rest gebouw mogelijk 

o Afzuigrooster 
Voorziet in afvoer van gebruikte lucht en daarmee ook in de afvoer van; warmte, 
vocht en geurstoffen 

o Overstroom 
• Voorziet in afvoer van gebruikte lucht en daarmee ook in de afvoer van; warmte, 

vocht en geurstoffen 
o Verlichting 

Verlicht de werkplek zodat de gebruiker zijn taak kan vervullen 
Produceert warmte 

o Geleide schotten 
• Verzorgen de luchtstroming van de lucht in het lokaal, zowel bij inblaas als bij 

circulatie van lucht 

- 95-



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

Verbeterd installatietechnisch ontwerp voor basisscholen om luchtkwaliteit en comfort te waarborgen 

Functionele stromingsdiagrammen 

Deelfuncties: 

II 

lila 

IIIb 

----------- --- - ----- -- -
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IV 

Va 
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Vb 

Warmte 
afgifte 

Variant 1: te rechtlijnig en geen logische keuze 

Lucht 
verwarm 
en 

Lucht 
transport 
en 

Variant 11: volgorde is onmogelijk aangezien de lucht intrede zich voor de doorvoer bevindt 
Varianten Illa, Illb en IV: energetisch zeer slecht, omdat de warmte die wordt toegevoerd weer wordt afgevoerd zonder dat er iets mee gedaan wordt 
Variant Va: de combinatie van lucht filteren en verwarmen in een stap is lastig te fabriceren, daarnaast is het voor de luchtkwaliteit slecht om stof op te warmen 
Variant Vc: de combinatie van lucht doorvoeren, filteren en regelen is moeilijk te fabriceren 
Variant Vb is de variant die over blijft en waar voor gekozen wordt 
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Appendix F: Werkwijze bepalende fase 
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Appendix G: Keuze bepalende fase 

In deze appendix worden de beoordelingen die gegeven zijn voor oplossingen van de deelfuncties uit de 
morfologische overzichten beschreven. Dit houdt in dat voor elke deelfunctie beschreven zal worden hoe 
de oplossingen zich tot elkaar verhouden wat het functioneren en het realiseren betreft. Aan de hand van de 
verhoudingen onderling wodt tot een waarderingscijfers voor elke oplossing gekomen. 

Eerste ontwerpstap (op het werktuig niveau niveau): 
Luchttoevoer: Omdat is gebleken dat de luchtkwaliteit in veellokalen in Nederland onder de maat is, is het 
voor het functioneren belangrijk om te weten hoeveellucht het lokaal wordt ingevoerd. Daarnaast is het 
belangrijk dat de lucht die het lokaal binnentreedt "vers" is, ofwel direct van buiten komt. Voor het 
realiseren zal gekeken worden naar de hoeveelheid apparatuur en arbeid er verricht moet worden om de 
ventilatievoorziening aan te brengen. 
Voor het functioneren scoren de systemen met mechanische ventilatie hoog omdat met deze vorm van 
ventileren de hoeveelheid te regelen is, in tegenstelling tot de systemen die gebruik maken van natuurlijke 
ventilatie warbij de hoeveelheid lucht afhankelijk is van druk- en temperatuurverschillen. De systemen 
waarbij de lucht direct van buiten aangevoerd wordt scoren beter dan systemen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van recirculatie. Tot slot is gebleken dat systemen met natuurlijke luchtaanvoer vaak te maken 
krijgen met klachten over tocht en koude. 
Voor het realiseren dient een ventilatiesysteem zo simpel mogelijk te zijn, vandaar dat een natuurlijk 
systeem zeer goed scoort. Het mechanische systeem scoort slechter omdat er veel apparatuur voor benodigd 
is, het scoort echter beter dan de andere twee varianten omdat voor die andere varianten nog meer 
apparatuur nodig is, namelijk kanaalmateriaal voor de recirculatie en regeltechniek voor het systeem 
waarbij natuurlijke en mechanische ventilatie gecombineerd zijn. 

Lucht doorvoer: voor het functioneren van een luchtdoorvoer is gekeken of er voldoende lucht door zou 
kunnen stromen en of alles wat de lucht meevoert ook naar binnen zou kunnen stromen. Wanneer alles wat 
de lucht meevoert ook naar binnen kan stromen dan functioneert deze oplossing minder goed omdat dit 
inhoudt dat het klaslokaal vervuild raakt, wat de luchtkwaliteit in het lokaal niet te goede komt. Voor het 
realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Voor het functioneren hoeft er niet gekeken te worden naar de hoeveelheid lucht die door de verschillende 
openingen kan stromen, want deze is altijd groot genoeg te maken door het rooster, raam of de open 
verbinding te vergroten. Het enige verschil wat optreedt, is dat een rooster groot vuil tegen houdt en 
daarom beter scoort. 
Wat het realiseren betreft dient er voor elke oplossing een gat gemaakt te worden echter bij een 
openverbinding is men dan al klaar terwijl bij de andere oplossingen nog materiaal aangebracht moet 
worden, de andere oplossingen zullen daarom minder scoren. 

Volume regelen: voor het fu11ctioneren van de volume regeling geldt dat de hoeveelheid lucht groot genoeg 
moet zijn om het aantal aanwezigen van "verse" lucht te kunnen voorzien, echter moet de hoeveelheid niet 
te groot worden want er gaat veel warmte verloren door toedoen van het ventilatieverlies. Voor het 
realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Wat het functioneren betreft scoort "niet" zeer slecht aangezien hiermee helemaal niet te bepalen is hoeveel 
lucht het lokaal wordt ingevoerd. Bij de oplossingen "ontwerpdebiet instellen" en "zelfregelend rooster" 
kan het volume wel bepaald worden, maar zal deze zich niet kunnen aanpassen wanneer er minder 
leerlingen in het lokaal zitten, waardoor het ventilatieverlies onnodig groot is. De oplossingen waarbij 
geregeld wordt op C02 concentratie en aantalleerlingen scoren het beste want bij deze oplossingen wordt 
het volume nageregeld en daarmee het ventilatieverlies zo klein mogelijk gehouden. 
Wat het realiseren betreft heeft men voor niet regelen ook niks nodig dus dat scoort goed, voor de 
oplossingen "ontwerpdebiet instellen" en "zelfregelend rooster" heeft men wat apparatuur nodig dus deze 
scoren iets minder en voor de oplossingen waarbij geregeld wordt op C02 concentratie en aantalleerlingen 
is redelijk veel apparatuur nodig waardoor deze oplossingen het slechts scoren. 

Lucht filteren: voor het functioneren zal gekeken worden naar de mate van filteren, ofwel hoe schoon het 
filter de lucht maakt. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en 
arbeidsduur. 
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Niet filteren scoort heel slecht, omdat het oppervlakte van het filter voor "recht in kanaal" en "filter om 
kanaal" de kleinste zijn scoren deze het slechts van de filters, door de oppervlakte vergroting bij "zigzag in 
kanaal" scoort deze beter en het best scoort "in kanaal serieopstelling". 
Wat het realiseren betreft scoren de oplossing waarvoor een minimale ruimte benodigd is omdat zij het 
minste materiaal bevatten beter dan de oplossingen waarvoor meer materiaal gebruikt wordt. 

Warmte afgeven aan lucht: voor het functioneren is gekeken wanneer de warmte het beste aan de lucht 
afgegeven kan worden om hd comfort in het lokaal zo goed mogelijk te houden. Voor het realiseren is ook 
hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Het meeste comfort wordt verkregen wanneer de lucht in de wintersituatie al behandelt het lokaal wordt 
ingeblazen. Vandaar dat de oplossing waarbij de lucht van tevoren wordt verwarmd het beste scoort, daarna 
de combinatie oplossing en als slechtste de oplossing waarbij de warmte pas in het lokaal wordt afgegeven. 
Omdat de apparatuur die benodigd is om de lucht na intrede van het lokaal te verwarmen algemeen goed is 
scoort deze oplossing op realiseren goed. De oplossing "voor intrede" scoort iets slechter omdat dit lastiger 
te installeren is en meer kost. Het slechtst scoort de combinatie oplossing omdat het veel werk is om beide 
oplossingsvarianten te installeren. 

Lucht verwarmen: voor het functioneren van de gegenereerde oplossingen van deze deelfunctie is gekeken 
naar de voor de mens meest comfortabele wijze van verwarmen. Voor het realiseren is ook hier gekeken 
naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Aangezien het meeste comfort wordt behaald door systemen met straling en convectie scoren deze hoog. 
Geleiding scoort zeer slecht en de combinatie oplossing zit er tussenin. 
Wat het realiseren betreft is voor de oplossingen "straling", "convectie" en "geleiding" ongeveer evenveel 
apparatuur en manuren nodig en voor een combinatieoplossing duidelijk meer, vandaar dat deze laatste 
slecht scoort. 

Lucht transporteren: bij het functioneren is gekeken naar het feit of er voldoende lucht door kan stromen en 
hoeveel weerstand de lucht ondervindt. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van 
materiaal en arbeidsduur. 
Wanneer de lucht door een kanaal of een rooster getransporteerd wordt ondervindt deze minder 
stromingsweerstand dan bij een dubbele constructie of bij een labyrint, vandaar dat deze beter scoren voor 
het functioneren. 
Ook zijn het rooster en het kanaal goedkoper in aanleg en materiaal dan de dubbele constructie en het 
labyrint, dus ook bij het realtseren scoren zij beter. 

Lucht geleiden: bij het geleiden van de lucht is bij uittrede van het rooster gekeken welke oplossingen er 
zijn. Voor het functioneren is gekeken naar de beïnvloeding van de richting en de snelheid waarmee de 
lucht uittreedt. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Omdat bij het "niet geleiden'' en bij "verwijden" de verandering van de luchtrichting minimaal is en de 
snelheid voor de eerste niet verandert en voor de tweede afneemt scoren deze oplossingen goed wat het 
functioneren betreft. Bij de oplossingen "sturen" en "vernauwen" veranderen de snelheid en richting 
negatief waardoor de score yoor het functioneren laag uitkomen. 
Wat het realiseren betreft is voor de oplossing "niet" niets nodig er scoort deze oplossing dus goed, voor de 
andere oplossingen zijn ongeveer evenveel apparatuur en arbeidsuren nodig zodat deze hetzelfde scoren, 
maar iets minder dan de and~re oplossing. 

Lucht intrede: voor het functioneren van de lucht intrede is gekeken naar de grootte van de luchtsnelheid 
waarmee de lucht het lokaal betreedt en of dit het comfort van de leerlingen zou kunnen beïnvloeden. Voor 
het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Bij de oplossing "verdringing" komt de lucht met zeer lage snelheid het lokaal binnen en zal het comfort 
niet beïnvloed worden, dus deze oplossing scoort hoog. Wanneer men kijkt naar de oplossing "verdunning" 
dan zal opgemerkt moeten worden dat de luchtsnelheid groot is en daarmee het comfort beïnvloed kan 
worden door de worp van het rooster, deze oplossing scoort dus lager. De oplossing "combinatie" heeft van 
beide oplossingen iets in zie 'I er zal zich wat het functioneren betreft tussen de andere oplossingen nestelen. 
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Wat het realiseren betreft scoort "verdunning" hoog omdat hiervoor weinig materiaal benodigd is, voor 
"verdringing" is meer materiaal nodig en voor de combinatie is het meeste benodigd, vandaar dat deze 
slechter en het slechtst score '1. 

Lucht intrede geleiden: voor het functioneren van een lucht intrede geleiding is gekeken naar de invloed die 
uitgeoefend wordt op de richting van de luchtstroom en of dit te goede komt aan het comfort in het lokaal. 
Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Uit voorgaand onderzoek van Loes Joosten is gebleken dat de luchtgeleiding langs een vlakke plaat niet 
functioneert, deze scoort daarom niet hoog. Voor de geleiding langs een wand en het plafond geldt dat deze 
oplossingen redelijk goed scoren omdat hiermee het comfort kan worden verhoogd, de lucht stroomt dan 
namelijk niet direct de leefzone in. 
Wanneer we naar de kosten en dus het realiseren kijken, dan is duidelijk dat de oplossing "niet" hoog 
scoort want hiervoor hoeft n1ks gedaan te worden en kost deze oplossing niets. De oplossingen "plafond" 
en "wand" scoren even hoog omdat hiervoor dezelfde actie ondernomen moet worden, er zal een rooster 
dat het coanda-effect vergroot geplaatst moeten worden. De oplossing "langs plaat" scoort ook hier het 
slechtst omdat hiervoor veel materiaal aangebracht dient te worden. 

Lucht circulatie: voor het functioneren wordt gekeken naar wat de beste oplossing is om een luchtstroming 
op gang te brengen en om de vervuilde lucht af te voeren. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het 
kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Wanneer er niets gedaan wo·-dt dan zal er ook geen stroming zijn, dus deze oplossing scoort zeer laag. 
Wanneer de stroming geforceerd op gang wordt gebracht is het lastig om de stroming is het lokaal te sturen 
dus deze oplossing scoort laag. Om de stroming onder invloed van drukverschil op gang te houden dient het 
drukverschil constant te blijven wat niet altijd mogelijk is, maar deze oplossing is beter dan de mechanisch 
geforceerde oplossing. De oplossing "thermische trek" scoort het beste want deze oplossing houdt zich 
instant doordat warme lucht opstijgt en op die manier ruimte maakt voor verse koelere lucht, dus hiermee is 
de verontreiniging ook het b'~ste af te voeren. 
Wat het realiseren betreft is niets doen uiteraard het goedkoopst, dus deze oplossing scoort hoog. Voor de 
mechanisch geforceerde stroming zijn zowel apparatuur als elektriciteit, of een andere energiebron, nodig, 
deze variant is daarom zeer duur en scoort zeer slecht. Voor het in stand houden van een drukverschil zijn 
ook apparatuur en energie benodigd, waardoor deze niet al te hoog scoort. Voor thermische trek heb je 
alleen warmtebronnen nodig, dus deze scoort nog aardig wanneer zich veelleerlingen in het lokaal 
bevinden. 

Lucht circulatie geleiden: voor het functioneren is gekeken naar oplossingen die de circulatie makkelijker 
kunnen maken. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Wanneer zoals gewoonlijk geen stappen worden ondernomen om de circulatie te geleiden dan stroomt de 
lucht al goed door een ruimt,~, vandaar dat de oplossing "niet" goed scoort. Wanneer de hoeken worde 
afgerond of worden afgeschuind door schotten is het maar de vraag of de circulatie betere is vandaar dat 
deze minder scoren. 
Ook wat het realiseren betreft scoren deze oplossingen minder omdat het duurder is dan niets doen. 

Lucht afvoeren: zie luchttoevoer 

Warmte afvoeren: bij de warmte afvoer is gekeken wat uit functioneel oogpunt het beste gedaan kan 
worden met de warmte in het klaslokaal. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van 
materiaal en arbeidsduur. 
Aangezien in een lokaal het warmteverlies door de grootte van de ventilatie groot is, is het functioneler om 
met deze warmte nog iets te doen, vandaar dat de variant "langs een wtw" veel beter scoort dan "direct naar 
buiten". 
Echter uit kostenoogpunt voor het realiseren betreft zou het juist geldt het juist precies andersom. Nu scoort 
"langs een wtw" geen I maar een 2 omdat er toch nog wat kosten bespaard worden. 

Warmtewisselaar: bij het functioneren is gekeken naar het rendement dat er behaald kan worden. Voor het 
realiseren is hier gekeken naar de grootte van de warmtewisselaar en ook naar het kostenaspect van 
materiaal en arbeidsduur. 
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De tegenstroom en meestroom wisselaars kunnen het beste rendement behalen en scoren daarom het 
hoogst, de kruisstroom en twm-coil wisselaar hebben een rendement dat in dezelfde orde van grootte ligt en 
scoren daarom iets minder. 
Wat het realiseren betreft scoort een twin-coil systeem het minste omdat hiervoor veel apparatuur nodig is 
omdat het uit twee wisselaar bestaat die middels pijpen met elkaar verbonden moeten zijn. De tegenstroom 
en meestroom wisselaars hebben ongeveer eenzelfde grootte maar zijn iets kleiner dan de kruisstroom 
wisselaar, vandaar dat zij iets beter scoren op realiseren dan de kruisstroom wisselaar. 

Uitblaas afvoer: bij het functioneren van de uitblaas afvoer is gekeken naar de invloed van de uitblaas op 
de luchtkwaliteit in de school. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal 
en arbeidsduur. 
Wanneer er gerecirculeerd wmdt dan komt de reeds gebruikte lucht terug in het lokaal wat zeer slecht is 
voor de luchtkwaliteit, deze oplossing zal dan ook slecht scoren. Wanneer de lucht middels overstroom in 
de rest van de school terechtkomt dan zal in andere gedeelten van de school de luchtkwaliteit verslechteren, 
dus ook deze oplossing zal niet hoog gaan scoren. Wanneer de lucht direct naar buiten wordt afgevoerd en 
er buiten geen kortsluiting is dan zal de afgevoerde lucht geen invloed hebben op de luchtkwaliteit binnen, 
dit is dus een goede oplossing. 
Voor recirculatie en overstroJm dienen extra materiaal in het schoolgebouw gebouwd te worden, hierdoor 
zijn deze oplossing minder goed want ze kosten meer geld. 
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Tweede ontwerpstap (op het component niveau niveau): 

Mechanische toevoer: bij het functioneren van de mechanische luchttoevoer is gekeken of de oplossingen 
het mogelijk maken om in de vraag naar verse lucht te kunnen voldoen, zonder dat het ventilatieverlies 
onnodig groot wordt door een teveel aan ventilatielucht. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het 
kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
"Decentrale opstelling" scoort bij het functioneren het hoogste, omdat deze beter kan voldoen in de vraag 
naar verse lucht. Wanneer de grootte van de vraag verandert dan kan een kleinere ventilator de verandering 
beter aan omdat dan de procentuele verandering groot genoeg is. Om deze reden scoort "centrale 
opstelling" minder goed. De oplossing "combinatie" scoort het slechtst, omdat hierbij de veranderde vraag 
opgevangen moet worden door of een van de twee of door beide dit maakt het systeem moeilijk. 
Bij het realiseren scoort "decentrale opstelling" slechter dan "centrale opstelling" omdat er veel meer 
apparatuur benodigd is om het hele gebouw van verse lucht te voorzien. Ook de oplossing 
"combinatie" scoort minder omdat hiervoor veel apparatuur benodigd is. 

Doorvoer rooster: voor het functioneren van de doorvoer van het rooster is bekeken of het rooster zo veel 
mogelijk groot vuil uit de luchtstroom verwijdert. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het 
kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Voor de oplossingen "horizc,ntale lamellen" en "verticale lamellen" is de grootte van de openingen even 
groot, maar groter dan bij de oplossing "combinatie" vandaar dat de oplossing "combinatie" het beste 
scoort en de andere twee oplossingen iets minder. 
Bij het realiseren mag er vanuit gegaan worden dat, bij gelijke grootte van de roosters, de hoeveelheid 
arbeidsduur voor het plaatser1 van een rooster even groot is zodat de scores voor alle oplossingen hetzelfde 
zijn. 

Volume aan de hand van aantal personen: bij deze deelfunctie is gekeken hoe de grootte van het 
ventilatiedebiet het beste in de gaten wordt gehouden. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het 
kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Bij de oplossing "tevoren instellen per lokaal" wordt er per jaar een aantalleerlingen ingesteld, deze houdt 
dus geen rekening met een aangepaste vraag wanneer het aantal verandert en scoort slecht. De oplossing 
"aantal door docent ingevoerd" dient de docent elke ochtend het aantalleerlingen in te voeren, aangezien 
deze rekening houdt met de huidige vraag maar vergeten zou kunnen worden scoort deze oplossing goed 
maar niet maximaal. De oplossing "aantal door sensor waargenomen" scoort het hoogst omdat deze 
automatisch rekening houdt met de momentane vraag. 
Voor de oplossing "tevoren mstellen per lokaal" is het minste aan apparatuur nodig, dus scoort deze het 
hoogst, de oplossing "aantal door docent ingevoerd" heeft meer apparatuur nodig, in de vorm van 
regeltechniek, dus deze scoort iets minder, de oplossing "aantal door sensor waargenomen" heeft de meeste 
apparatuur nodig, zowel regeltechnisch als aan sensoren, dus deze scoort het laagst. 

Zigzag filter: voor het functioneren van het filter is gekeken naar de wijze van plaatsen en of het filter 
schoon blijft, zodat de kwaliteit van de lucht goed blijft. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het 
kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Om het filter schoon te houden dient het filter uitneembaar te zijn, dus de oplossing "niet uitneembaar" 
krijgt voor het functioneren ,~en lage score. De andere oplossingen zijn wel uitneembaar en hebben daarom 
een hogere score, waarbij de oplossing met signalering minder scoort omdat dit de gebruikers van het 
gebouw onnodig ongerust zou kunnen maken, terwijl de huisinstallateur de filters tijdig moet vervangen. 
Voor het plaatsen van de filters is even veel tijd en ruimte nodig dus daarop scoren ze allen even goed, de 
oplossing met signalering scoort slechter omdat hiervoor meer apparatuur en arbeidsduur nodig is. 

Warmte voor invoer afgeven: voor deze functie scoren de oplossingen die zo energetisch mogelijk hun 
warmte aan de lucht afgeven het hoogst. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van 
materiaal en arbeidsduur. 
Het watervoerende en elektrische systeem zijn niet rendabel en scoren daarom niet hoog wat het 
functioneren betreft. Het systeem met een warmtewisselaar maakt gebruik van de warmte die men anders 
afvoert en scoort daarom beter, het probleem is echter dat hiermee niet altijd in de warmtevraag kan worden 
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voldaan. Een gecombineerd systeem maakt gebruik van het rendement van de warmteafvoer en kan door 
het andere systeem voldoen in de warmtevraag en scoort daarom hoog. 
Voor het gecombineerde syst•~em is het meeste aantal apparatuur en arbeidsuren nodig, daarom scoort deze 
oplossing minder dan de andere verwarmingssystemen. 

Convectie/verwarmen: hierbij wordt allereerst gekeken waar de lucht verwarmd moet worden en 
vervolgens op welke wijze deze verwarming plaats heeft. De lucht verwarmen voordat de intrede heeft 
plaatsgevonden heeft het voordeel dat de lucht geconcentreerd is en functioneert beter. Voor het realiseren 
is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Omdat de lucht geconcentreerder aanwezig is in het kanaal dan bij uittrede van het kanaal scoren zij beter. 
Ook scoren de oplossingen met de verwarming in de wand van het kanaal beter dan de verwarming centraal 
in het lokaal omdat het warmte-uitwisselend oppervlak groter is. Tot slot scoren de elektrische systemen 
beter dan de watervoerende systemen. 
Voor het realiseren scoren de watervoerende systemen lager omdat de arbeidsduur om dit te fabriceren veel 
groter is dan het aanbrengen van een elektrisch systeem. Ook is het arbeidsintensiever om het warmte 
afgiftepunt aan het einde van het kanaal te maken dan in het kanaal en scoren zij daarom slechter. 

Lucht door kanaal: bij het furtctioneren is gekeken naar de weerstand die de lucht ondervindt terwijl deze 
door het kanaal stroomt. Bij het realiseren is gekeken naar het kostenaspect en naar de soortelijke massa 
van het te bevestigen materiaal. 
Een kunststoffen buis heeft de laagste wandruwheid en scoort daarom het beste, aluminium heeft de op een 
na beste wandruwheid, daarna komt hout en als slechtste scoort het beton, want dat heeft de hoogste 
wandruwheid. 
De aluminium kanalen zijn het lichtst en scoort daarom het hoogst, de volgorde van gewicht is verder 
kunststof, hout en beton, dit s ook de volgorde van waardering. 

Verdringingsventilatie: verdringingsventilatie werkt volgens het principe van verversing van lucht doordat 
warme lucht opstijgt. Om de lucht zo vers mogelijk bij de aanwezige personen te krijgen dient de lucht dan 
onder in het lokaal ingevoerd te worden zodat de lucht niet kan mengen. Daarbij dient er wel opgelet te 
worden dat er niet teveel ruimte van de leefzone wordt ingenomen. Voor het realiseren is ook hier gekeken 
naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
De oplossingen met de luchteoevoer laag in de wand scoren hoger dan de oplossingen met de luchttoevoer 
hoog in het lokaal. De oplossing met de luchttoevoer vanuit de vloer werkt in principe het beste maar 
omdat dan de lucht direct in de leefzone wordt ingeblazen, aangezien het totale oppervlak van een 
klaslokaal de leefzone is, scoort deze iets minder goed dan de inblaas laag in de wand. 
Voor het realiseren is beide elke variant ongeveer even veel materiaal en arbeidsduur benodigd dus hier is 
geen onderscheid. 

Thermische circulatie: voor het functioneren van de circulatie wordt gekeken hoe de luchtstroming zich het 
beste door het lokaal kan verplaatsen. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van 
materiaal en arbeidsduur. 
Aangezien een verdringingsysteem werkt op de interne warmtebronnen van een ruimte is de beste 
oplossing diegene waarbij de lucht uit zichzelf stroomt. De oplossing "niet" scoort dan ook het beste. De 
andere oplossingen zorgen voor een verwarming van de lucht en daarom zal de lucht overal opstijgen 
terwijl daar geen behoefte aan is. 
Ook wat het realiseren betreft scoort de oplossing "niet" het allerbeste omdat hiervoor geen apparatuur 
benodigd is. De andere oph;singen scoren slechter, want daarvoor is apparatuur nodig, waarbij voor het 
verwarmen van de wanden meer benodigd is dan voor het verwarmen van de vloer. 

Mechanische afvoer: bij deze functie wordt er gekeken naar de plaats van luchtafvoer. Voor het realiseren 
is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Aangezien er gebruik wordt gemaakt van verdringingsventilatie dient de lucht boven in het lokaal afgevoed 
te worden, anders wordt te Yerse lucht afgevoerd. De oplossingen met het afzuigpunt boven in het lokaal 
scoren dan ook hoger dan de oplossingen met het afzuigpunt onder in het lokaal. 
Voor het realiseren is beide elke variant ongeveer even veel materiaal en arbeidsduur benodigd dus hier is 
geen onderscheid. 
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Afvoer evengroot als aanvoer: voor deze functie wordt hier bekeken of het lokaal gebruik moet maken van 
gebalanceerde ventilatie of op onder- of overdruk moet komen te staan. Voor het realiseren is ook hier 
gekeken naar het kostenaspect van materiaal en arbeidsduur. 
Omdat het niet wenselijk is dat lucht uit het gebouw het lokaal binnentreedt, of andersom, dient het lokaal 
niet op onder- of overdruk te worden gebracht. Dit is dan ook de reden waarom de oplossingen "nooit" en 
"soms" lager scoren dan de oplossing "altijd". 

Langs een wtw: voor deze functie wordt er bekeken of het functioneel is om de lucht altijd door een 
warmtewisselaar te sturen. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van materiaal en 
arbeidsduur. 
Omdat de warmtevraag niet altijd zo groot is dat alle warmte die afgevoerd wordt gebruikt moet worden 
scoort de oplossing "bypass bij wtw" hoger dan de oplossing alles door de wtw". 
Echter scoort de oplossing "bypass bij wtw" lager dan de andere oplossing omdat hiervoor meer apparatuur 
en arbeidsuren benodigd zijn. 

Kruisstroom wtw: 

Afvoer direct naar buiten: bi.i deze functie is het nodig om te kijken naar het feit of het mogelijk is dat er 
vuil van buiten naar binnen komt. Voor het realiseren is ook hier gekeken naar het kostenaspect van 
materiaal en arbeidsduur. 
Bij een rooster kan er minder vuil naar binnen komen dan bij een open verbinding dus scoort die oplossing 
beter. 
Echter is er meer werk nog om een rooster op te hangen en apparatuur, in de vorm van het rooster zelf, dat 
de oplossing lager scoort bij het realiseren 
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