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SAMENVATTING

Binnen her warmtepompen programma van Novem woMt een reeks studies uitgevoerd die tot
doel hebben meet inzicht te verkrijgen in de technlsche en financifile mogelijkheden van de
meest perspectiefrijke configuraties van warmtepompen in verschillende categorie~n
utiliteitsgebouwen. Om tot verdere verdieping van dit inzicht te komen blijkt her thans
noodzakelijk meet informa6e over de nard van de warmte- en koudevraag in de analyses in te
brengen. De warmte- en koudevraag verschilt per utiliteitscategorie. Dit geldt niet alleen ten
aanzien van de omvang van de vraag, maar oak ten aanzien van de verdeling van de vraag over
dag, vaaand en jaar, Zowel de omvang van de vraag als de verdeling van de vraag over de
verschillende periodes wordt mede bepaald door de energetische kwaliteit van bet gebouw.
Deze energetische kwaliteit wordt uitgedrukt in de energieprestatie-co~fficient (EPC). Dit leidt
tot de volgende onderzoeksvraag:

Bepaal van gebouwen uit diverse utiliteitssectoren de jaarbelastingdnurkromme voor
warmte- en koudevraag;

¯ Geef bet effect ann van verschillende energievraag veranderende maatregelen op het
verloop van de jaarbelastingduurkromme voor warmte- en koudevraag

De voofliggende studie geeft de resaltaten van dit onderzoek.

Het accent ligt op nieuwbouw in de volgende categorie~n:

¯ Kantoorgebouw;
¯ Klinisch gezondheidszorggebouw;
¯ Zwembad;
¯ Onderwijsgebouw;
¯ Bijeenkomstgebouw;
¯ Sportgebouw.

Het bij ECN-DEGO aanwezige gebouwsimuIatieprogramma TRNSYS 14.2 [2] is gebruikt om
voor elk gebouw de jaarlijkse warmte- en koudevraag te bepalen, alsmede de
jaarbelastingsduurkromme voor verwarming en koeling.

Naast de jaarbelastingduurkrommes voor verwarming en koeling zijn maand
belastingsduurkrommes voor verwarming en koeling bepaald alsmede de belastingduurkromme
over de dagperiode en nachtperiode.

Opties voor her veranderen van de energievraag zijn ge’inventariseerd en het effect hiervan op
bet verloop van de belastingduurkromme is bepaald. Deze opties zijn:

¯ Toepassen extra isolatie;
* Warmteterugwinning nit ventilatielucht;
¯ Veranderen van interne warmtelasten door toepassen effici~ntere of minder effici~ntere

verlichting;
¯ Preventie koelvraagdoor: extra gebouwmassa,passieve/actievezonwering en

zomemachtventilatie;
¯ Verhogen van de nachtverlagingstemperatuur;
¯ Verlagen van de mimtetemperatuur bij het toepassen van koeling.

Uit de studie blijkt dat het gebruikspatroon van het gebouw een bepalende factor is voor het
verloop van de jaarbelastingduurkromme van zowel warmte- als koudevraag. Bij een gebouw
met langere gebruikstijden (een bijeenkomstgebouw) is het verloop van de kromme anders dan
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bi.j een gebouw dat gekenmerkt wordt door kortere verbruikstijden of door verschoven
gebruikstijden (bijvoorbeeld gebruik gebouw in de avonduren)~

Voor een tweetal gebouwen is verder hog gekeken wat het effect is van een vermindering van
de nachtverlaging. Deze simulaties zijn uitgevoerd voor het kantoorgebouw en het
onderwijsgebouw. Voornarnelijk bij bet kantoorgebouw blijkt dat het toepassen van geen
nachtverlaging resulteert in een vlak verlopende jaarbelastingsduurkromme zonder een scherpe
piek. Hieruit blijkt dat her aantal uren dat de verwarmingsinstallatie op 100% van zijn vermogen
draait sterk is afgenomen en het totaal aantal uren op 30-60% van zijn vermogen is toegenomen.

DOELSTELLING

Om inzieht te "~erkrijgen in de meest kansrijke configuraties van warmtepompen in
utiliteitsgebouwen is meer inzicht nodig in de technische en financi~le mogelijkheden hiervan.
Voor bet verd~.epen van dit inzl.cht is kennis van de aard van de warmtevraag en koudevrang
noodzakelijk.

Doelstelling van het project is bet verkrijgen van inzicht in de patronen voor warmte- en
koudevraag in een aantal categorie~n utiliteitsbouw. De bepaling van deze patronen wordt
uitgevoerd voor nieuwbouwsituaties, waarbij tevens de invloed van extra isolatie,
warmteterugwinning, effici~nte verlichting, zonwering, nachtventilatie en extra gebouwmassa is
bestudeerd.
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1 INLEIDING

Binnen het warmtepompen-programma van Novem wordt een reeks studies uitgevoerd die tot
doel heeft meer inzicht te verkrijgen in de techrfische en financi~le mogelijkheden van de meest
perspectiefrijke configuraties van warmtepompen in verschillende categorie~n utiliteitsbouw.
Om tot verdere verdieping van dit inzicht te komen blijkt her thans noodzakelijk meet
inforraatie over de aard van de warmte- en koudew’aag in de analyses in te brengen. Warmte- en
koudevraag verschillen per utiliteitscategorie. Dit gel& niet alleert ten aanzien van de omvang
van de vraag, maar ook ten aanzien van de verdeling van de vraag over dag, week en jaar.
Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de invloed van verdere aanscherping van de
EP-eisen voor de verschillende categorie~n utiliteitsbouw.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de gevolgde werkwijze
beschreven en worden de uitgangspunten voor de simulaties nader toegelicht, In hoofdstuk 3
worden de resultaten gepresenteerd voor de 6 verschillende utiliteitsgebouwen. In de bijlagen
worden voor de basissituatie van elk gebouw zgn. datasheets gepresenteerd. Hierop vermeld
staan de jaarbelastingduurkrommes voor warmte- en koudevraag alsmede gegevens over her
jaaa’lijks energiegebruik voor verwarming en koeling alsraede de primaire energievraag en de
piek energievraag per ms gebouwoppervlakte,
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2 WERKWIJZE

De in dit rapport bepaalde warmte- en koudevraagpatronen hebben betrekking op een 6-tal
categoriegn utiliteitsgebouwen. Deze typen gebouwen zijn:

¯ Kantoorgebouw;
¯ Klinisch gezondheidszorggebouw;
¯ Zwembad;
¯ Onderwijsgebouw;
¯ Bijeenkomstgebouw;
¯ Sportgebouw;

Gebouwen in de diverse sectoren kunnen sterk verschillen in oppervlakte, bouwwijze en
technische uitrusting. Her is moeilijk om per sector een voor de sector typerend gebouw vast te
stellen. Zo’n ’referentiegebouw’ bestaat eiganlijk niet. Omdat daarnaast de beschikbare
informatie over gebouwen in can sector moeilijk te verkrijgen is, is in ovefleg met
opd~achtgever besloten die gebouwgegevens te gebruiken die direct voorhanden waren. In een
recente studie naar de effecten van het aanscherpen van de energieprestatie-eisen bij
utiliteitsgebouwen is gebruik gemaakt van de berekeningen voor de energieprestatie van 27
gebouwen verdeeld over 9 sectoren. Uit deze gegevens is voor de huidige studie een selectie
gemaakt. Als criterium is gekozen voor gebouwgrootte en her beschikbaar zijn van voldoende
gegevens om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Alle gekozen gebouwen zijn recent
ontworpen en gebouwd en voldoen aan de eisen voor utiliteitsgebouwen zoals is weergege’gen
in [1].

Voor het bepalen van de belastingduurkrommes voor de warmte- en koudevraag is gebrnik
gemaakt van her bij ECN-DEGO aanwezige simulatiemodel TRNSYS 14.2 [2]. Dit model is
een thermisch simulatiemodel voor gebouwen. In dit model wordt her te onderzoeken gebouw
nagebouwd. Voor de klimatologische gegevens als buitentemperatuur, luchtvochtigheid en
zonnestraling wordt gebruik gemaakt van het door het KNMI opgestelde referentiejaar,
gebaseerd op de weergegevens in de Bilt over de periode 1971 - 1980. Naast deze
klimatologische gegevens vraagt het model om invoergegevens die betrekking hebban op de
gebrnikte materialen (oppervlakte, soortelijke massa, warmtegeleidingsco~ffici~nt, soortelijke
warmte en absorptie- en reflectieco~ffici~nten), de gewenste ruimtetemperaturen,
ventilatievoud, infiltratievoud en de grootte en samenstelling van de interne warmtelasten door
verlichting, aanwezige personen en eventueel aanwezige apparatuur.

Als uitvoergegevens van de simulatie van het gebouw wordt de uurlijkse warrnte- en
koudevraag verkregen. Voor ieder uur wordt dan de specifieke warmte- en koudevraag
berekend (in W/m2). Deze gegevens worden grafisch weergegeven middels can zogenaamde
belastingduurkromme. Ten aanzien van de totale warmtevraag wordt met een rendement van
95 % voor de installatie (HR verwarmingsinstallatie) en een systeemrendement van 90 %
gerekend. Ten aanzien van de koudevraag is gerekend met een C.O.P. van de koelmachine van
3,5 en een elektriciteit opwekkingsrendement van 54 %.

Als uitgangspunt voor de berekeningen zijn de waardes voor de warmteweerstand van de
bouwkundige constructies, de U-waardes van de ramen, het ventilatievoud, het infiltratievoud
en de interne warmtelasten genomen zoals als die voor de EP-berekeningen zijn gebruikt.

Omdat in de EP-berekening voor met name de interne warmtelasten een gemiddelde uurlijkse
waarde is aangenomen is de berekening uitgevoerd waarbij de waarden voor de interne
warmtelasten omgerekend zijn naar her gebruiksschema van her gebouw. Deze berekening is als
uitgangspunt genomen. Naast de jaadijkse belastingduurkrommes voor warmte- en koudevraag
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zijn de belastingduurkrommes bepaald per maand en tevens voor de perioden dat het gebouw in
en buiten bedrijf is.

Algemene uitgangspunten gebouwen

De gegevens zoals die in de EP-berekening voorkomen zijn gebruikt als invoergegevens voor
het gebouwsimtdatie model. Een aantal algemene kenmerken wordt hieronder weergegeven

Ventilatievoud en infiltratievoud

In de EP berekening wordt uitgegaan voor de berekening van het infiltratievoud van de
luchtdichtheid van bet gebouw. Deze Qv~0 waarde wordt vervolgens omgezet in een
infiltratiehoeveelheid in dm3/sec/m2. Voor TRNSYS 14.2 wordt deze waarde omgerekend naar
een aantal luchtwisselingen per uur, gegeven de inhoud van her gebouw

Verwarming

In TRNSYS 14.2 wordt een verwarmJngsvermogen ingezet en wordt tevens rekening gehouden
met war voor soort verwarming gebruikt wordt (luchtverwarming, radiatorverwarming). Voor
de berekeningen is uitgegaan van radiatorverwarming. (hierbij wordt een deel van de warmte als
stralingswarmte aan de omliggende ruimte gegeven). Bij her bepalen "~an de
jaarbelastingduurkrommes is geen rekening gehoudet~ met toeslagen op her gewenste
verwarmingsvermogen voor bedrijfsonderbreking.

Tapwater

De beschikbare gegevens over het warm tapwatergebruik in de onderzochte gebouwen zijn
minimaal, Per gebouw is daarom aangegeven of tapwater verwarming is gebruikt en welke
uitgangspunten hiervoor zijn aangenomen.

Oppe~k~

De warmte- en koudevraag wordt in de belastingduurkrommes uitgedrukt in her aanta! Watts
per v~erkante meter. Voor de oppervlakte is het vloeroppervlakte genomen van de vertrekken in
het gebouw die daadwerkelijk verwarmd of gekoeld worden. Deze waarden hoeven des niet
gelijk te zijn aan de totale oppervlakte van het gebouw. Bovendien kunnen de oppervlakten voor
verwarming en koeling van elkaar verschillen (dit is het geval als sommige ver~rekken wel
verwarmd, maar niet gekoeld worden).

Opties voor veranderingen in de energievraag

Opties voor het veranderen van de energievraag zijn ge’in’ventariseerd en her effect hiervan op
her verloop van de belastingduurkromme is bepaald. Deze opties zijn:

¯ Toepassen extra isolatie

Door toepassing van extra isolafie is de Rc-waarde van de gebouwschil (afhankelijk van de
referentiesituatie) gewijzigd in:

Rc-- 3,5 m2K/W;
Rc-- 4,5 m2K/W.
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¯ Warmteterugwinning uit vent’flatielucht

Als rendement voor de warmteterugwinning uit ventilatielucht is gekozen voor:
60%;
90%.

Bij het zwembad is gesimuleerd met een rendement van 70 en 90 % voor
warmteterugwinning. De reden dater geen simulaties met een rendement van 60 % zijn
gemaakt ligt in her felt dat bet zwembad in de referentiesituatie is uitgerust met een
warmteterugwinningsunit met een rendement van 70 %.

Verandering interne warmtelasten door toepassen effici6ntere of minder effici6nte
ver/ichting.

Afhankelijk van de uitgangssituatie is het effect onderzocht van een interne warmtelast door
vedicht’mg van:

¯ Preventie koelvraagdoor extra gebouwmassa, passieve/actieve zonwering en
zomemachtvenfilatie.

Her effect van extra gebouwmassa is onderzocht door, aihankelijk van de uitgangssituatie,
een gebouwmassa toe te passen van:

1100 kg/m3;
1500 kg/mZ;
2100 kg/m3.

Het effect van zonwering (actief) is onderzocht door afhankelijk van de hoeveelheid directe
zonnestraling buiten de zonwering omlaag te doen.

Het effect van zomemaclatventilatie is onderzocht door gedurende de nachtelijke uren een
verhoogd ventilatievoud (van b.v. 4) toe te passen.

Verhoging van de nachtverlagings temperatuur.

Bij 5 van de 6 bestudeerde utilitCxtsgebouwen (behalve bet zwembad) is de temperatuur ten
tijde dat het gebouw buiten bedrijf is, ingesteld op 15 °C. Bij het kantoorgebouw en het
onderwijsgebouw is her effect op de warmtevraag bestudeerd indien de
nachtverlagingstemperatuur wordt verhoogd van 15 naar 17,5 °C en van 15 naar 20 °C (in dit
geval wordt feitelijk dus geen nachterverlaging meer toegepast).

¯ Verlaging van de ruimtetemperatuur ingeval van koeling.

Bij 5 van 6 utiliteitsgebouwen (behalve bet zwembad) zijn situaties met koeling gesimuleerd.
In al deze gevallen wordt de koelmachine ingeschakeld bij een ruimtetemperatuur van 25 °C.
Zodra ~n temperatuur van 24 °C wordt bereikt, schakelt de koelmachine zich uit. Bij bet
kantoorgebouw en her klinische gezondheidszorggebouw is tevens het koelvraagpatroon
bepaald bij in- en uitschakeling van de koelmachine bij ruimtetemperaturen van
respectievelijk 23 en 22 °C.
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Per onderzocht gebouwtype worden de gegevens uit EP berekeningen vermeld. Hierdoor
wordt het mogelijk de uitkomsten van beide berekeningen met elkaar te vergelijken. Bedacht
dient te worden dat de EP berekeningsmethode een statische berekeningsmethode is waarbij
voor de uitgangspunten met gemiddelden wordt gewerkt terwijl TRNSYS een dynamische
berekeningsmethode is. Een van de gevolgen is dat de uitkomsten voor warmtevraag
berekening uit TRNSYS vaak beduidend lager zijn dan uit de EP-berekening.

In de tabel in de datasheets is van ieder gebouw het aantal uur equivalente vollast
weergegeven. Dit is de totale warrnte- of koudevraag gedeeld door het piekvermogen. Het
aldus verkregen aantal uren vollast is bet aantal uur dat de verwarmings- of koelinstallatie op
maximaal ver~nogen moet draaien om de totale jaarlijkse warmte- of koudevraag te kunnen
leveren.
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3 RESULTATEN

3.1 Kantoorgebouw

3.1.1 Algemene omschrijving gebouw

Het kantoorgebouw waarvan in dit rapport de warmte- en koudevraag patrotten worden
opgesteld is een kantoorgebouw dat bestaat uit de begane grond met daarboven 4 verdiepingen.
Het midden van bet kantoorgebouw bestaat uit een trappenhuis met gangen naar de diverse
verdiepingen. Op ~6n verdieping is een kantine aanwezig. De totale oppervlakte van her
kantoorgebouw is ca. 2048 m2, bij een totale inhoud van ca. 6143 m3. Het gehele oppervlak van
het kantoorgebouw (ca, 2048 m2) wordt verwarmd, terwijl een oppervlakte van 1777 mz wordt
gekoeld.

Het kantoorgebouw is onlangs gebouwd en voldoet aan de EP voor utiliteitsgebouwen. Het
kantoorgebouw heeft volgens de EP 3 gebouwfuncties, teweten:

¯ Kantoorgebouw;
¯ Horecagebouw;
¯ Bijeenkomstgebouw.

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de betreffende EP-cofiffici~nt voor de betreffende
gebouwfunctie is. Eveneens is de destijds geldende eis voor de gebouwfunctie weergegeven.

Gebouwfunctie EP-co~ffici6nt EP-eis
Kantoorgebouw
Horeca~ebouw 1,69 1,90
Bijeenkomstgebouw 2,14 2,40

Tabel 1: EP.cod’fficiYnten kantoorgebouw

Dit resulteert in een Q pres. totaal/Q pres. toelaatbaar van 0,89.

De primaire energiegebruiken in MJ volgens de EP-berekening zijn als volgt:

Qprim. verwarming 552510
Qprim. ventilatoren 199500
Qprim. verlichting 278866
Qprim. pompen 70592
Qprim. koeling 225293
Qprim. warm tapwater 7496

Tabel 2: Energiegebruiken kantoorgebouw in MJ

De ramen bestaan uit HR glas (U=.l,8 W/m2 K). De gevels, de vloer en het dak hebben een Rc-
waarde van 3,2 m2 K/W. Ventilatie in her kantoorgebouw vindt plaats met mechanische toe- en
afvoer. Er is een warmteterugwinningsinstallatie aanwezig met een gemiddeld rendement van
60 %. In de zomersituatie wordt de warmteterugwinning uitgeschakeld. Verwarming vindt
plaats door middel van een HR ketel. Koeling vindt in de kantoren en de kantine plaats. Het
trappenhuis wordt niet gekoeld. De openingstijden van bet kantoorgebouw zijn van 08.00 tot
18.00 uur, gedurende 5 dagen per week en gedurende 52 weken per jaar.
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Gebruikte bouwmaterialen

In TRNSYS zijn de gegevens ingevoerd zoals deze zijn weergegeven op de bouwtekeningen
van bet betreffende kantoorgebouw. De toegepaste gevels bestaan uit een binnenspouwblad van
beton, isolatiemateriaal, een luchtspouw en een buitenspouwblad van metselstenen of tegels.

De begone grond bestaat uit een afdeklaag, grindbeton en isolatie. Onder de vloer is een
kruipruimte. De verdiepingsvloeren bestaan uit een afdeklaag en grindbeton. Het dak is
opgebouwd uit dakbedekking, isolatie en een draagconstructie van beton.

De dragende binnenmuren zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, terwijl de overige binnenmuren
zijn op~ebouwd uit een lichte wandconstructie. Alle ramen hebben een U-waarde van
1,8 W/m K, met een zontoetredingsfactor van 70 %. De ramen zijn voorzien van handbediende
buitenzonweringen. In TRNSYS is verondersteld dat deze naar beneden worden gedaan zodra
de directe zonnestraling op het betreffende venster een waarde van 400 W/m2 bereikt (op een
verticale gevel op het zuiden is dit ca. 1000 uur per jaar).

Interne warmtelast

Bij de simulaties is voor de interne warmtelast een schema aangehouden. Dit schema is
hieronder weergegeven.

Periode Interne warmtelast kantorenInterne warmtelast trappenhuis
[W/ms] [W/ms]

00.00 - 08.00 uur o 0
08.00 - 12.00 uur 23 8
12.00 - 13.00 uur 0 0
13.00 - 16.00 uur 23 8
16.00 - 00.00 uur o o
Tabel 3 : Interne warmtelasten kantoorgebouw

Dit schema is gedurende 5 dagen per week (werkdagen) aangehouden. Gedurende de
weekenden (2 dagen per week) is er verondersteld dater geen warmtelast heerst.

Opmerking

In de interne warmtelast voor de kantoren is een post van 8 W/m2 opgenomen voor de
verlichting.

Inf!ltratievoud

Ten aanzien van de infiltratie is gerekend met een waarde van 0,29 dm3/s m2. Dit resulteert in
een infiltratievoud van 0,35. Gerekend is dater altijd een constante infiltratie is.

Ventilatievoud

Bij de simulaties is voor het ventilatievoud een schema aangehouden. Hieronder is het schema
voor her ventilatievoud weergegeven.

Pefiode Ventilatievoud kantoren[-] Ventilatievoud trapperdauis
00.00- 08.00 uur 0 0
08.00 - 18.00 uur ,25 1,76
18.00 - 00.00 uur 0 0
Tabel 4: Ventilatievouden kantoorgebouw

14 ECN-C--99-067



Dit schema is gedurende 5 dagen per week (werkdagen) aangehouden. Gedurende de
weekenden (2 dagen per week) is verondersteld dat de ventilatie uitgeschakeld is.

Gegevens koelinstallatie

De koelinstallatie is zodanig ingezet dat deze inschakelt zodra de temperatuur in een ruimte
de 25 °C overscbfijdt. Ms de temperatuur is gedaald tot 24 °C schakelt de koelinstallatie zich
weer uit. Her in TRNSYS ingezette koelvermogen is groot genoeg om op de warmste dag van
bet jaar een temperatuur tussen 24 en 25 °C te behalen. Het koelvermogen is alleen ingezet in de
kantoren (en niet in bet trappenhuis) ten tijde dat bet gebouw daadwerkelijk in gebruik is (op
werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur).

Eveneens zijn bij dit kantoorgebouw simulaties uitgevoerd waarbij de koeling wordt
ingeschakeld bij een temperatuur van 23 °C. In deze situatie schakelt de installatie zich bij
een temperatuur van 22 °C weer uit.

Gegevens verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie is zodanig ingezet dat de onderstaande temperaturen gedurende de
weergegeven tijden minimaal behaald kunnen worden (In de zomerperiode zullen wellicht
overschfijdingen van deze temperaturen optreden, zie gegevens koelinstallatie).

Pefiode Temperatuur kantoren [°C]Temperatuur trap_penhuis [°C]
00.00- 08.00 uur 15 15
08.00 - 18.00 uttr 2O 18
18.00- 00.00 uur 15 15
Tabel 5: Temperatuurniveaus kantoorgebouw

Dit schema wordt gevolgd gedurende werkdagen (5 dagen per week). Gedurende de weekenden
(2 dagen week) wordt de temperatuttr in zowel de kantoren als het trappenhuis op een
temperatuur van minimaal 15 °C geregeld.

Bij dit kantoorgebouw is tevens het effect van nachlwerlaging bestudeerd. Hiervoor is een
tweetal simulaties uitgevoerd, Bij 55n simulatie is de temperatuur van de kantoren en bet
trappenhuis’s avonds en in de weekenden ingesteld op 17,5 °C; de andere simulatie is
uitgevoerd met temperatttren in het trappenhuis en de kantoren van respectievelijk 18 en 20 °C
(hier is dus feitelijk geen nachtverlaging toegepast).

Verwarming tapwater

In het bestudeerde kantoorgebouw is alleen warm tapwater aanwezig in de kantine. Met behulp
van [3] is een globale inschatting gemaakt van her warm tapwaterverbruik in deze kantine. Het
resultaat van deze berekening leerde dat voor her verwarmen van her tapwater een netto
warmtevraag van ca. 2,5 GJ per jaar noodzakelijk is. Dit is minder dan 1% van de totale
warmtevraag per jaar. Vanwege dit kleine percentage is de verwarming van tapwater bij de
bepaling van de totale warmtevraag verwaarloosd.
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3.1.2 Warmtevraag referentiesituatie

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
zware construetie~ Rc=3,2 m2 K/W, ver0chtlng is 8 Wire2, WTW=60%

120

2O

500 1000 1500 2000 2500 3000
TlJd [uren]

Figuur 1: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw referentiesituatie

Hieronder z~n de resultaten van de simulatiemet enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag Uur primaire energie p~rimaire energie Piek [kW]
[GJ] [GJ] [m aardgas/m~ jaar]
324 2618 379 5,8 280

Tabel 6: Warmtevraag kantoorgebouw referentiesituatie

Piek primaire
energie [kW]

328

Piekvermogen I Equivalente uren
[W/m2] vollast

137 321

3.1.3 Koudevraag referentiesituatie

De simulaties voor de koudevraag in de referendesituatie zijn op 2 manieren uitgevoerd. In de
eerste situatie is gesimuleerd met een ruimtetemperatuur van 24 - 25 °C; in her andere geval is
gesimuleerd met een ruimtetemperatuur van 22 -23 °C. Van beide simulaties zijn
belastingduurkrommes weergegeven.
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Jaarbe|astingduurkromme koudewaag kantoorgebouw (1777 m2)
rulmtetemperatuur 24 ¯ 25 oC, zware constructle, Rc~3,2 m2 K/W, verllchting ~s 8 W/m2, WTW=60%

5O

10~

400 7OO

TlJd [uren]

Figuur 2: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Koudevraag Uur primaire energie I primaire energie Piek [kW] Piek prime{ire Piekvermogen I Equivalente uren
[GJ] [GJ]I [m~ aardgas/m2 jaar] energie [kW] [W/m2]         vollast
39,1 441 26,7 0,32 86,2 45,6 48,5 126

Tabel 7: Koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie bij een ruimtetemperatuur van 24 - 25 °C

Jaarbelastingduurkromme koudevtaag kantoorgebouw (1777 m2)

60,

fOO 200 300 400 500 600 700 800

Figuur 3: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie

1000

Tijd [uren]
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Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Koudevraag Uur primaire energie p_rimaire energie Piek [kW] Piek primaire Piekvermogen Equivalente uren
[GJ] [GJ] [m~ aardgas/m2 iaar] energie [kW] [W/m2] vollast
84,8 754 44,9 0,69 104,1 55,1 58,6 226

Tabel 8: Koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie bij een ruimtetemperatuur van 22 - 23°C

3.1.4 Veranderingen in de warmtevraag

De warmtevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal factoren is bestudeerd. Deze
bestudeerde factoren zijn:

¯ Extra isolatie (Rc=4,5 mz K/W);
¯ Warmteterugwinning uit ventilatielucht (rendement 90 %, in de zomer wordt WTW

uitgeschakeld);
¯ Minder effici~nte verlichfing (12 en 18 W/mZ);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en bakstenen);
¯ Verhoging van de nachtverlagingstemperatuur (van 15 naar 17,5 en 20 °C).

In de onderstaande 5 grafieken zijn de effecten van de hierboven genoemde maatregelen in de
vorm van belastingduurkrommes weergegeven.Invloed extra isolatie

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
Invloed van extra Isolat[e

140

120

Tlld [uren]

Figuur 4: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw: invloed extra isolatie
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3.1.4.1 Invloed warmteterugwinning

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
Ruimtetemperatuur 24 - 25 °C, invloed van warmteterugwinn[ng

140.

120

2O
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__~_Rweferentiesituatie (WTW=60%) I --
TW=90% J

2000 2500 3000

Figuur 5: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw: invloed warmteterugwinning

3.1.4.2 Invloed minder effici~nte verlichting

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
Invloed van minder effi¢i~nte verliohting
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~.~ 40.

20.
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TlJd [uren]

Figuur 6: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw: invloed verlichting
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3.1.4.3 Invloed gebouwmassa

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
Invloed van gebouwrnassa

140 ¯

120 ¯

100.

~- 40
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~--Referentiesituatie (zware constr uctie)~

500 1000 1500 2000 2500 3000

Figuur 7: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw: invloed gebouwmassa

3.1.4.4 Invloed nachtverlagingstemperatuur

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
Invloed van nachtve0aglngstemperatuur

140

20"

0
500 1000

__
~

(nachtverlagingstemperat uur ~s 15°C)
~Nachtverlagingstemperatuur is 17,5 °C~

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
TlJd [uren]

Figuur 8: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw." invloed nachtverlagings-
temperatuur
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3.1.5 Veranderingen in de koudevraag

De koudevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd.
Deze bestudeerde factoren zijn:

¯ Zomemachtventilatie;
¯ Extra isolatie (Rc--4,5 m2 K/W);
¯ Minder effici~nte verlichting (12 en 18 W/m2);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en bakstenen);
¯ Ruimtetemperatuur (22 - 23 °C).

3.1.5.1 Invloed zomernachtventilatie

Ten aanzien van zomemachtventilatie is gerekend met de onderstaande ventilatievouden:

Buitentemperatuur Ventilatievoud Ventilatievoud
kantoren trappenhuis

Lager dan 12 °C 0 0
Tussen 12 en 15 °C 1 1
Tussen 15 en 18 °C 1,25 1,76
Hoger dan 18 °C o 0

Tabel 9: Ventilatievouden omernachtventilatie kantoorgebouw

Overzicht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
Ruimtetemperatuur 24 * 25 °C, invloed van zomemachtventllat[e

6O

5O
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100 200 300 400 500 600 700

TlJd [uren]

Figuur 9: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed zomernachtventilatie
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3.1.5.2

°°1

Invloed extra isolatie

Overzi~ht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
Rulmtetemperatuur 24 - 25 °C, invloed van extra isolatle

10.

200 300 400 500 600 7O0
TlJd [uren]

Figuur 10: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed isolatie

3.1.5.3 Invloed minder efficii~nte verlichting

Overzicht |aarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
Ruimtetemperatuur 24 = 25 °C, invloed van mlnder efficl~nte verlicl~tlng

6O

~00 200 300 400 500 600 700

TJJd [uren]

Figuur 11: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed verlichting
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3.1.5.4 Invloed gebouwmassa

Overzicht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
Ruimtetemperatuur 24 - 26 °C, Invload van gebouwmassa

0
0 100 200 300 400 500 600

Figuur 12: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed gebouwmassa

3.1.5~ Invloed ruimtetemperatuur 22 - 23 °C

Her effect van verlaging van de ruimtetemperatuur naar 22 - 23 °Cop de totale koudevraag is
doorgerekend voor een aantal varianten. Deze varianten zijn:

¯ Zomemachtventilatie;
¯ Extra isolatie (Rc=4,5 m2 K/W);
¯ Minder efficiSnte verlichting (12 en 18 W/mZ);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en bakstenen);

Hieronder worden de resultaten van de simulaties in belastingduurkrommes weergegeven.
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Overzicht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)

~- 20

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TlJd [uteri]

Figuttr 13: Belastingduurkromme kouxlevraag kantoorgebouw: invloed zomernachtventilatie

Overzicht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
rulmtetemperatuur 22 23 C, invloed van extra I$olafle

100

3"ild [uren]

Figure" 14: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed isolatie
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Overzicht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
ruimtetemperatuur 22 - 23 °C, invloed van mlnder ef fici~nte verlichtlng
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Figuur 15: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed verlichting

Overzicht jaarbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
rulmtetemperatuur 22 * 23 °C, invloed van gebouwmassa
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Figuur 16: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw: invloed gebouwmassa

ECN-C--99-067 25



3.1.6 Samenvatting kantoorgebouw

3.1.6.1 Warmtevraag
In de tabe! op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hiervoor weergegeven
belastingduurkrommes hog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder volgt een korte toelichting op de belastingduurkrommes voor verwarming.

Referentiesituatie

De belastingduurkromme heefi een steil verloop. Er wordt slechts een korte tijd het maximum
vermogen gevraagd. Dit wordt veroorzaakt door het felt dat het kantoorgebouw in de
weekenden op een temperatuur van 15 °C wordt gehouden. Hierdoor zijn er op de maandagen
kortstondig relatief hoge (opstart)vermogens nodig. Dit komt in de kromme tot niting in een
steil begin.

Tevens valt op dater relatief een korte tijd warmtevraag is. Dit wordt veroorzaakt doordat het
kantoorgebouw relatief lang buiten gebruik is (’s avonds en tijdens de weekenden), waardoor de
temperatuur vaak op een lager niveau wordt gehouden,

Invloed van isolatie

Het extra isoleren van het gebouw heeft slechts een kleine invloed op bet verloop van de
kromme. Ten gevolge van de extra isolatie hoeft de installatie minder vermogen te leveren.
Bovendien wordt her aantal uren warmtevraag door extra isolatie gereduceerd. Hierdoor komt
de kromme van extra isolatie iets onder die van de referentiesituatie te liggen.

Invloed van warmteterugwinning

Ten gevolge van een hoger rendement van de warmteterugwinning, zal er meer warmte worden
teruggewonnen waardoor de exteme warmtevraag daalt. Dit resulteert in een !agere BDK bij
toenemend rendement voor warmteterugwinning.

Invloed van minder efficignte verlichting

Door her toepassen van minder efficiSnte verlichting wordt de interne warmtelast verhoogd.
Hierdoor wordt een gedeelte van de warmtevraag gedekt door deze interne warmtelast,
waardoor de (exteme) warmtevraag wordt gereduceerd. Hierdoor neemt het aantal uur
watratevraag af. Tevens hoeft de verwarmingsinstallatie minder vermogen te leveren (de
interne warmtelast neemt immers een deel voor zijn rekening). Hierdoor komen de krommes
voor minder efficiOnte verlichting onder die van de referentiesitnatie te liggen.

Invloed van gebouwmassa

Door het lichter worden van de constructie, is bet "warmte-bufferend" vermogen van her
gebouw afgenomen. Hierdoor wordt er minder warmte opgeslagen in de constructie, waardoor
de installatie minder vermogen hoeft te leveren. De krommes voor een lichter wordende
constructie bevinden zich dan ook onder die van een zware constructie.
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Toelichting tabel

In de tabel op de vorige bladzijde is voor iedere configuratie van het kantoorgebouw het aantal
uur warmtevraag weergegeven per inter-cal van 10 % van her maximaal vermogen. Eveneens is
het aantal cumulatieve (opgestelde) uren per configuratie toegevoegd. Met deze gegevens
kunnen de belastingduurkrommes worden opgesteld.

Per configuratie is het piekvermogen in kW weergegeven. Dit is de maximale warmtevraag. In
iedere belastingduurkromme is de specifieke warmtevraag in W/m2 op de y-as weergegeven.
Als her piekvermogen wordt gedeeld door de oppervlakte van het betreffende gebouw, dan
wordt de maximale specifieke warmtevraag gevonden. In de referentiesituatie is her
piekvermogen 280 kW, terwijl de oppervlakte van het kantoorgebouw 2048 mz is. Her
specifieke (maximale) vermogen is dus 280.000 / 2048 = 137 W/mz. Uit de kolom met uren
volgt dat dit 1 anr per jaar voorkomt. Het eerste punt in de kromme is dan bekend.

Uit de tabel met uren volgt dat de warmtevraag zich in de referentiesituatie 3 uur per jaar
bevindt tussen 90 en 100 % van het maximum vermogen. Het maximale vermogen (100 %)
komt I uur per jaar voor. Dit houdt in dat bet vermogen gedurende 4 uur per jaar 90 % van bet
maximum vermogen is (=123 W/m~) of hoger. Her tweede punt van de belastingduurkromme is
hiermee bekend.

Door op deze manier alle intervallen te bekijken, kan de kromme worden opgesteld. De kolom
met de cumulatieve uren geeft de opgetelde uren, gerekend vanaf 100 %. Deze kunnen direct
gebruikt worden voor het opstellen van de kromme met behulp van de tabel.

3.1.6.2 Koudevraag

In de tabellen op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hierboven weergegeven
belastingduurkrommes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder volgt een korte toelichting op de belastingduurkrommes voor koeling.

Referentiesituatie

De belastingduurkromme heeft een verloop zonder markante punten. Bij verlaging van de
ruimtetemperatuur t~aar 22 - 23 °C neemt het aantal uur koelvraag aanzienlijk toe.

lnvloed van zomernachtventilatie

Zomernachtvenfilafie heeft een grote invloed op her vefloop van de kxomme. Her effect is groot
doordat het gebouw vanaf 18.00 uur buiten gebmik is. Hierdoor kan over een lange periode
zomernachtventilatie worden toegepast. Dit vergroot bet effect.

Bovendien wordt het gebouw al relatief vroeg in gebruik genomen (8.00 uur), Door de relatief
vroege in gebruik name van bet gebouw, wordt direct bet effect benut.

Invloed van isolatie

Extra isolatie vergroot het aantal uren koelvraag. De warmte in het gebouw wordt door de extra
isolatie langer vastgehouden, hetgeen de koelvraag en her aantal uren koelvraag vergroot. Het
effect van extra isolatie op de koelvraag wordt groter naatmate het gebouw langer in bedrijf is.
Dit wordt veroorzaakt doordat koeling alleen wordt ingezet ten tijde dat her gebouw in gebruik
is. Als het gebouw langer open is, zal bet effect van extra isolatie langer merkbaar zijn.
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lnvloed van minder effici~nte verlichting

Door minder effici~nte verlichting wordt de interne warmtelast groter. Ook wordt bet aantal uur
koudevraag vergroot. Beide effecten zijn in de krommes waar te nemen./-Iet effect van minder
efficiSnte verlichting is groter naarmate het gebouw langer in bedrijf is.

lnvloed van gebouwmassa

Door een kleinere gebouwmassa neemt de koelvraag toe. De in- en extreme warmte kan voor
een ldeiner deel worden geaccumuleerd in de constructie en komt dus sheller ~rij in de ~’uimtes.
Dit geeft een groter aantal uren ~n een hogere koudevraag.
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3.2 Klinisch gezondheidsgebouw

3.2.1 Algemene omschrijving gebouw

Opmerking

Alhoewel de naam van het gebouw wellicht doet vermoeden dat het hier gaat om een
ziekenhuis, moet vermeld worden dat her hier geenszins een ziekenhuis betreft. Her is een
woongemeenschap voor gehandicapte of psychiatrische pati~nten.

Het behandelde klinisch gezondheidszorggebouw bestaat uit een gemeenschappelijke
woonkamer, keuken, sanitaire ruimtes ~n uit in totaal 12 ~npersoons slaapkamers. Het gebouw
bevat 2 verdiepingen: een verdieping met woon- en slaapkamers, de keuken en sanitaire ruimtes
en een bovenverdieping die niet geschikt is voor bewoning. De totale oppervlakte van her
gebouw is 1011 m2, bij een totale inhoud van 2426 m3. Van deze oppervlakte wordt 506 m2
verwarmd (alleen de beneden verdieping), terwijl een oppervlakte van 135 m2 wordt gekoeld
(alleen woonkamer).

Het gezondheidszorggebouw is onlangs gebouwd en voldoet aan de EP voor utiliteitsgebouwen.
De EP-co~fficifint is 1,59, terwijl de destijds geldende eis 2,00 was. Dit resulteert in een
Q pres. totaal/Q pres. toelaatbaar van 0,80.

De primaire energiegebruiken in MJ volgens de EP-berekening zijn als volgt:

Qprim. Verwatming 308708
Qprim. Ventilatoren 3208
Qprim. Verlichting 77782
Qprim. Pompen 5474
Qprim. warm tapwater 2733

Tabel 13: Energiegebruiken klinisch gezondheidszorggebouw in MJ

De ramen bestaan uit dubbel glas (U=2,7 W/m: K). De gevels, de vloer en het dak hebben een
Rc-waarde van 2,5 m~ K/W. Ventilatie in het gebouw vindt plaats met natuurlijke toevoer en
mechanische afvoer. Er is geen warmteterugwinningsinstallatie aanwezig. Verwarming vindt
plaats door middel van een HR ketel. Het gebouw is niet voorzien van een koelinstallatie. De
openingstijden van het gebouw zijn van 07.00 tot 23.00 uur, gedurende 7 dagen per week en 52
weken per jaar.

Gebruikte bouwmaterialen

In TRNSYS zijn de gegevens ingevoerd zoals deze zijn weergegeven op de bouwtekeningen
van het betreffende klinische gezondheidszorggebouw. De toegepaste gevels bestaan uit een
afdeldaag, binnenspouwblad van metselstenen, isolatiemateriaal, een luchtspouw en een
buitenspouwblad van metselstenen.

De begane grond bestaat uit een afdeklaag, grindbeton en isolatie. Onder de vloer is een
kruipruimte. De verdiepingsvloeren bestaan uit een afdeklaag en grindbeton. Het dak is
opgebouwd uit multiplex, isolatiemateriaal, een luchtspouw en dakpannen.

De binnenmuren zijn opgebouwd uit een lichte wandconstructie. Alle ramen hebben een U-
waarde van 2,7 W/m2 K, met een zontoetredingsfactor van 78 %. De ramen zijn niet voorzien
van zonweringen.
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Interne warmtelast

Ten aanzien van de interne warmtelast zijn de gegevens gebruikt zoals deze zijn weergegeven in
de NEN 5128 "Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepalingsmethode’.
Formed is dit niet juist omdat her betreffende gebouw geen woning maar een utiliteitsgebouw
is. Omdat dit gebouw alleen maar bestaat uit vertrekken die ook in een woning voorkomen,
(keuken, woon- en slaapkamer) is bet ons inziens rechtvaardig om de bovengenoemde norm als
uitgangspunt te nemen voor de bepaling van de interne warmtelast. Bij de simulaties is gebruik
gemaakt van het onderstaande schema voor de bepaling van de interne warmtelast.

Tijd Warmtelast woonzoneWarmtelast slaapzoneWarmtelast slaapzone
7 dagen per week 5 dagen per week 2 dagen per week

[W/mz] [W/m21 [W/m21
07.00 -17.00 uur 8 2 1
17.00 - 23.00 uur 2O 4 1
23.00 - 07.00 uur 2 6 6
Tabel 14: Interne warmtelasten klinisch gezondheidszorggebouw

Onder de woonzone vallen de woonkamer, de keuken, de bijkeuken en een kantoor; onder de
slaapzone vallen de slaapkamers en de badkamers.

Opmerking

Bij de warmtelast voor de woonzone tussen 17.00 uur en 23.00 uur is een hoeveelheid
van 12 W/m2 verdisconteerd voor de verlichting.

Infiltratievoud

Ten aanzien van de infiltratie is gerekend met een waarde van 0,03 dm3/s m2. Dit resulteert in
een infiltratievoud van 0,035 op de begane grond en van 0,064 op de eerste verdieping.
Gerekend is dater altijd een constante infiltratie is.

Veng~gevoud

Bij de simulaties is voor de ventilatievoud een schema aangehouden. Hieronder is het schema
voor de ventilatievoud weergegeven.

Tijd Ventilatievoud woonzone [-] Ventilatievoud slaapzone [-]
00.00- 06.00 uur 0 1,21
0.600 -16.00 uur 0 0
16.00 -23.00 uur 1,21 0
23.00 - 24.00 uur 0 1,21
Tabel 15: Ventilatievouden klinisch gezondheidszorggebouw

Gegevens koelinstallatie

Alhoewel het klinisch gezondheidszorggebouw in werkelijkheid niet is voorzien van een
koelinstallatie, is er, om toch koudevraag patronen te genereren, in alle simulaties wel een
koelmachine ingezet.

De koelinstallatie is zodanig ingezet dat hij inschakelt zodra de temperamur in een ruimte de
25 °C overschrijdt. Als de temperatuur is gedaald tot 24 °C schakelt de koelinstallatie zich weer
uit. Het in TRNSYS ingezette koelvermogen is groot genoeg om op de warmste dag van bet jaax
een temperatuur tussen 24 en 25 °C te behalen.
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De koelinstallatie is alleen in de woonzone ingezet. De slaapzones zijn wat betreft koeling
buiten beschouwing gelaten vanwege het feit dat verwacht mag worden dater’s nachts zelden
temperaturen die hoger zijn dan 25 °C zullen worden bereikt.

Eveneens zijn een simulaties uitgevoerd waarbij de koeling wordt ingeschakeld bij een
temperatuur van 23 °C. In deze situatie schakelt de installatie zich bij een temperatuur van
22 °C weer uit.

Gegevens verwarmingsinstallatie

Voor de te hanteren temperaturen in de diverse vertrekken is gebruik gemaakt van de NEN
5128. Hieronder zijn deze temperaturen weergegeven.

Tijd Temperatuur Temperatuur Temperatmtr
woonzone [°C] slaapzone [°C], slaapzone [°C], 5

dagen per week dagen per week
07.00 - 17.00 uur 19 19 16
17.00 - 23.00 uur 21 21 16
23.00 - 07.00 uur 16 16 14
Tabel 16: Temperatuurniveaus Minisch gezondheidszorggebouw

De verwarmingsinstallatie is zodanig ingezet dat de bovenstaande temperaturen gedurende de
weergegeven tijden minimaal behaald kunnen worden (In de zomerperiode zullen wellicht
overschrijdingen van deze temperaturen optreden, zie gegevens koelinstallatie).

Verwarming tapwater

De benodigde hoeveelheid energie voor bet verwarmen van het tapwater is in de
referentiesituatie opgenomen in de totale berekende warmtevraag. Hiervoor is gebruik gemaakt
van het basistappatroon zoals dat is weergegeven in de bijlagen van de NEN 5128.
Verondersteld is dat dit een tappatroon is dat geldt voor een huishouden van 3 personen. De
bovengenoemde gegevens zijn lineair ge~xtrapoleerd teneinde ze te laten gelden voor dit
gebouw (met 12 personen). Ten aanzien van het totale warm tapwater verbruik is verondersteld
dat dit op 4 tijdstippen per dag wordt afgenomen.
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3.2.1.1 Warmtevraag referentiesituatie

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw
1506 m21

incluslef warm tapwater, zwa~’e constru(~tle, RC=2,5 m2 K/W, verllchtlng is 12 W/m=, geen ’WTW

Figuur 17: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw referentie-
situatie (met warm tapwater)

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag[Gj]
Uur

primaire[Gj]energie
187 4379 245

primaire energie
[m3 aardgas/m~ iaar]

13,6

Piek [kW]

60

Piek pdmaire
energie [kW]

7O

Piekvermogen Equivalente uren
vo[last

866

Tabel 17: Warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw referentiesituatie, inclusief warm
tapwater

Bij de warmtevraag van de in dit rapport behandelde gebouwen is niet altijd warm tapwater
opgenomen, Om de verschillende gebouwen onderling met elkaar te kunnen vergelijken, is van
bet klinisch gezondheidszorggebouw ook de warmtevraag zonder warm tapwater bepaald.
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Jaarbelastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggehouw
(506 m~)

zonder warm tapwater, zware constructle, RC=2,5 m2 K/W, vedichting is 12 W/m2, geen WTW

o
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TiJd [uren]

Figuur 18: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw
referentiesituatie (zonder warm tapwater)

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag Uur primaire energie primaire energie Piek [kW] Piek primaire Piekvermogen Equivalente uren
[GJ] [m~ aardgas/m~ jaar] energie [kW]

~11/lm02
vollast

~G6J4]     3792 180 10,0 55 65 772
Tabel 18: Warmtevraag klinischgezondheidszorggebouw referentiesituatie, zonder warm
tapwater

3.2.1.2 Koudevraag referentiesituatie

De simulaties voor de koudevraag in de referentiesituatie zijn op 2 manieren uitgevoerd. In de
eerste situatie is gesimuleerd met een ruimtetemperatuur van 24 - 25 °C; in het andere geval is
gesimuleerd met een ruimtetemperatuur van 22 -23 °C. Van beide simulaties zijn
belastingduurkrommes weergegeven.
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Figuttr
situatie

Jaarbelastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw (135 m2)
Rulmtetemperatuur 24 - 25 °C, zware constructie, RC=2,5 m2 K/W, verllchting is 12 W/m2, geerl WTW

100 200 300 400 500 600 700 800 900

TUd [uren]

!9: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw referentie-

Hieronder z~n de resultaten van de simulatiemetenkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Koudevraag Uur primaire energie primaire energie Piek [kWJ Piek primaire Piekvermogen I IEquivalente uren
!GJ] [GJ] [ma aardgas/m2 jaar] ener.gie !kW] [W/m2]         vollast
2,4 334 1,3 0,27 5,2 2,8 38,6 130

Tabel 19: Koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw referentiesit~atie bij ruimtetemperatuur
24 - 25 °C
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Jaarbelastingduurkromme koudevraag klinisch gezondi~eidszorggebouw (135 m~)
Rufmtetemperatuur 22 - 23 °C, zware constructle, R¢=2,5 m2 K/W, verlfchting is 12 W/m2, geen WTW
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10,

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Tijd furerl]

Figuur 20: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw referentie-
situatie

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Koudevraag Uur primaire en~Tgie I primaire energie Piek [kW] Piek pfimaire Piekvermogen I Equivalente uren
[GJ] [GJ]] [m3 aardgas/m~ jaar] energie [kW] [W/m2]         vollast
7,7 996 4,1 0,85 6,6 3,5 49,2 324

Tabel 20: Koudevraag Iclinisch gezondheidszorggebouw referentiesituatie bij ruimtetemperatuur
22 - 23°C

3.2.2 Veranderingen in de warmtevraag
De waymtevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal factoren is bestudeerd. Deze
bestudeerde factoren zijn:

¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 mz K/W);
¯ Warmteterugwinning uit ventilatielucht (rendement 60 en 90 %);
¯ Minder effici~nte verlichting (18 W/mZ);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en bakstenen).

In de onderstaande 4 grafieken zijn de effecten van de hierboven genoemde maatregelen in de
vorm van belastingduurkrommes weergegeven. Bij al deze krommes is de warmtevraag voor
warm tapwater niet in het patroon opgenomen.
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3.2.2.1 Invloed extra isolatie

120

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw
(506 m2)

Invfoed van extra Isolatie

100

E

-- Referentlesituatie
- - - RC=3,5 m2 KPN
............. RC=4,5 m2 K/W
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Figuur 21: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw:
isolatie
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invloed

3.2.2.2 Invloed warmteterugwinning

120,

100

2O

Jaarbelastingduurltrommes warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw
(508 m2)

Invloed van warmteterugwlnning

’
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Figuur 22: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw: invloed
warmteterugwinning
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3.2.2.3 Invloed van minder efficii~nte verlichting
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Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw
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Figuur 23: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw: invloed
verlichting

3.2.2.4 Invloed gebouwmassa
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Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag klini$ch gezondheidszorggebouw
(506 m2)
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Figuur 24: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw: invloed
gebouwmassa
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3.2.3 Veranderingen in de koudevraag

De koudevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd. De
bestudeerde factoren zijn:

¯ Zomernachtventilatie;
¯ Buitenzonwering;
¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 m2 K/W);
¯ Het toepassen van efficiSnte en minder efficiente verlichting (8 en 18 W/m2);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en baksteen);
¯ Ruimtetemperatuur (22 - 23 °C).

3.2.3.1 Invloed zomernachtventilatie en buitenzonwering

Ten aanzien van zomernachtventilatie is gerekend met de onderstaande ventilatievouden:

Buitentemperatuur Ventilatievoud
Lager dan 12 °C 0
Tussen 12 en 15 °C 0,6
Tussen 15 en 18 °C 1,2
Hoger dan 18 °C 0
Tabel 21: Ventilatievouden zomernachtventilatie klinisch gezondheidszorggebouw

Ten aanzien van buitenzonweringen is verondersteld dat deze naar beneden worden ~edaan
zodra de directe zonnestraling op het betreffende venster een waarde van 400 W/m heefi
bereikt.

5O

45~

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw
(135 m~1

Ruimtetemperatuur is 24 - 25 °C, Invloed van zomernaehtventilatie en buitenzonwerlng

-- Referenti~situatie (goe~ buitenzonw~ring,
geen zo m er n ac h~’e ntilatie)

~Buitenzonwering, geen zomernaehtventilatietilatieI     ’

.............. Zorn e r naeht ventilatie, geen buitenzonwering ~

l
100 200 3(~0 400 500 600 700 800 900

Tijd [uren]

Figuur 25: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw: invloed van
zomernachtventilatie en buitenzonwering
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3.2.3.2 Invloed extra isolatie
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Figuttr 26: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw." invloed isolatie

3.2.3.3 Invloed effici~nte en minder effici~nte verlichting

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw
(135 m2)

Ruimtetemperatuur 24 - 25 C, [nvlood van efflclgnto on mlnder effl¢l~nte verlichting
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Figuur 27: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw: invloed
verlichting
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3.2.3.4 Invloed gebouwmassa
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Figuur 28: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw: invloed
gebouwmassa

3.2.3.5 Invloed ruimtetemperatuur 22 - 23 °C

Het effect van verlaging van de ruimtetemperatuur naar 22 - 23 °Cop de totale koudevraag is
doorgerekend voor een aantal varianten. Deze varianten zijn:

¯ Zomeraachtventilatie;
¯ Buitenzonwering;
¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 m2 K/W);
¯ Het toepassen van efficiSnte en minder effici~nte verlichting (8 en 18 W/m~);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en baksteen);

Hieronder worden de restdtaten van de simulaties in belastingduurkrommes weergegeven.
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Jaarbelastingduurkrommes koudevraag klinlsch gezondheidszorggebouw
(135 m°)

Rulmtetemparatuur 22 - 23 °C, Invfoed van zomernachtventilatle en zonnescherm
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Figuur 29: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw:
zomernachtventilatie en buitenzonwering
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Figuur 30: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw." invloed isolatie
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Jaarbelastingduurkrommes koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw
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Figuur 31: Belastingduurkromme koudevraag klinischgezondheidszorggebouw: invloed
verlichting
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Figuur 32: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw." invloed
gebouwmassa
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3.2.4 Samenvatting klinisch gezondheidszorggebouw

3.2.4.1 Warmtevraag
In de tabel op de volgende bladzijde ~l’jn de gegevens uit de hierboven weergege~en
belastingduurkrommes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder worden de diverse belastingduurkrommes nader toegelicht.

Referentiesituatie

Bij de belast’mgduurkrommes valt op dat deze niet bijzonder steil "¢erlopen. Dit wordt
veroorzaakt door de openingstijden van het gebouw. Doordat het gebouw relatief lang ~n 7
dagen per week "geopend" is, krijgt het gebouw weinig tijd om’s nachts af te koelen en
helemaal geen tijd om in het weekend af te koelen. Hierdoor worden grote opstartvermogens
vermeden, hetgeen een minder steile kromme tot gevolg heeft.

Uit de belastingduurkromme inclusief warm tapwater vallen op de tijdstippen bij ca. 2700 uur
en 3600 uur 2 pieken in de kromme op. Deze pieken worden veroorzaakt door het verwarmen
van het tapwater.

Invloed van isolatie

Door extra isolafle wordt de warmte-transmissie van binnen naar buiten verm’mderd, waardoor
de krommes lager komen te liggen dan bij de referentiesituatie. Tevens wordt door de extra
isolatie her aantal uur warmtevraag verminderd.

Invloed van warmteterugwinning

De krommes met warmteterugwinning lopen iets onder die van de referentiesituatie. Ten
gevolge van de warmteterugwinning is de warmtevraag gedurende reel uren lager omdat de
teruggewonnen warmte ook voor een deel de warmtevraag dekt.

Invloed van minder effici~nte verlichting

Door her gebruik van minder effici~nte verlichting wordt de interne warmtelast verhoogd,
waardoor een gedeelte van de warmtevraag wordt gedekt. De (externe) warmtevraag wordt
hierdoor minder, waardoor de kromme bij gebruikmaking van minder effici~nte verlichting
onder die van de referentiesituatie komt te liggen.

lnvloed van gebouwmassa

Bij een kleinere gebouwmassa kan er minder watmte worden gebufferd. Hierdoor neemt her
vermogen voor verwarming af, waardoor de krommes bij Ideiner wordende gebouwmassa onder
die van de referentiesituatie komen te liggen.
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3.2.4.2 Koudevraag
In de tabellen op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hierboven weergegeven
belastingduurkromrnes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder worden de diverse belastingduurkrommes nader toegelicht.

Referentiesituatie

Het patroon voor de koudevraag bevat geen markante punten. Verlaging van de
ruimtetemperatuur van 24 - 25 °C naar 22 - 23 °C geeft een aanzienlijke toename van het aantal
uur koudevraag.

lnvloed van buitenzonwering en zomernachtventilatie

Ten gevolge van de aanwezigheid van buitenzonwering kan de totale koelvraag worden beperkt
doordat de hoeveelheid (exteme) zonnewarmte kan worden gereduceerd.

Met zomernachtventilatie wordt de gebouwmassa’s nachts gekoeld, waardoor deze massa
overdag een gedeelte van de koelfunctie overneemt. Dit resulteert in een lager aantal uren
koelvraag.

Verlagen van het vermogen voor vedichting heeft eveneens een gunstig effect op de
koudevraag. Deze neemt af doordat de interne warmtelast afneemt bij gebruik van effici~ntere
verlichting.

Invloed van isolatie

Door extra isolatie neemt het aantal uur koudevraag toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de
warmte birchen bet gebouw door de extra isolatie langer wordt "vastgehouden". Het effect op de
koudevraag van extra isolatie is bij dit ldinische gezondheidszorggebouw groter dan bij het
hiervoor behandelde kantoorgebouw. Dit heeft te maken met de gebruikstijden van bet
betreffende gebouw. Het klinisch gezondheidszorggebouw is langer in bedrijf dat het
kantoorgebouw. Omdat koeling alleen wordt ingezet ten tijde dat het gebouw in bedrijf is, zal
het aantal uren koelvraag bij extra isolatie in combinatie met een gebouw met lange
openingstijden groter zijn.

Invloed van efficignte en minder effici~nte verlichting

Het toepassen van effici~nte verlichting verlaagt de interne warmtelast, met als gevolg dat het
aantal uur koudevraag daalt. Bovendien is het gevraagde vermogen over deze periode ook lager.
Bij het toepassen van minder effici~nte verlichting treedt een omgekeerd effect op.

lnvloed van gebouwmassa

Door her lichter worden van de constructie is bet zogenaamde accumulerende vermogen van de
wanden minder. Hierdoor kunnen de wanden minder koude opnemen, waardoor erook minder
koude door de wanden kannen worden uitgestraald naar de diverse ruirntes. Dit heeft tot gevolg
dat her aantal uren koudevraag toeneemt bij afnemende gebouwmassa.

48 ECN-C--99-067







3.3 Zwembad

3.3.1 Algemene omschrijving gebouw
Het zwembad dat is bestudeerd bevat 4 baden: een wedstrijdbad van 25 x 15 m (1 x b), een
instructiebad van 15 x 10 rn (1 x b), een recreatiebad en een klein pierebad. De totale
oppervlakle van het gebouw is 3293 m2, bij een totale inhoud van ca. 17.969 m3. De totale
oppervlakte van het zwembad (3293 m2) wordt verwarmd.

Het zwembad is onlangs gebouwd en voldoet aan de EP voor utiliteitsgebouwen. Het zwembad
heeft volgens de EP 4 gebouwfuncties, teweten:

¯ Kantoorgebouw;
¯ Bijeenkomstgebouw;
¯ Sportgebouw zonder sport;
¯ Sportgebouw met sport.

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de betreffende EP-co~ffici~nt voor de betreffende
gebouwfunctie is. Eveneens is de destijds geldende eis voor de gebouwfunctie weergegeven.

Gebouwfunctie EP-co~ffici~nt EP-eis
Kantoorgebouw 1,60 1,60
Bijeenkomstgebouw 2,41 2,40
Sportgebouw zonder sport 2,20 2,20
Sportgebouw met sport 2,20 2,20
Tabel 25: EP-cob’ff!cignten zwembad

Dit resulteert in een Q pres. totaal/Q pres. toelaatbaar van 1,00.

De primaire energiegebruiken in MJ volgens de EP-berekening zijn als volgt:

Qprim. verwarming 1497716
Qprim. ventilatoren 627000
Qprim. verlichting 564354
Qprim. pompen 34404
Qprim. warm tapwater 83444

Tabel 26: Energiegebruiken zwembad in MJ

De ramen bestaan uit isolerend glas (U=l,2 W/m~ K voor de zwemzalen en U--2,8 W/m~ K voor
de overige ruimtes). De gevels, de vloer en het dak hebben een Rc-waarde van 3,2 m~ K/W.
Ventilatie in bet zwembad vindt plaats met mechanische toe- en afvoer. De
luchtbehandelinginstallatie voor de ruimtes met de zwembaden is voorzien van een
warmteterugwinningsinstallatie met een gemiddeld rendement van 70 %.

Verwarming vindt plaats met behulp van warmtekrachtkoppeling. Het thermische rendement
van deze installatie is afhankelijk van de belasting en daarom niet constant. In dit rapport is
gerekend met een thermisch rendement van 52 %.

Vanwege de hoge temperaturen die in een zwembad heersen, is er geen koeling noodzakelijk.
Om deze reden zijn er ook geen simulaties voor koeling gemaakt. De openingstijden van het
zwembad zijn van 07.00 tot 23.00 utu’, gedurende 7 dagen per week en gedurende 52 weken per
jaar.
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Gebruikte bouwmaterialen

In het TRNSYS zijn de gegevens ingevoerd zoals deze zijn weergegeven op de bouwtekeningen
van het betreffende zwembad. Bij het gebouw worden 2 typen buitenwanden gebruikt. Een type
bestaat uit een binnenspouwblad van metselstenen, isolatiemateriaal, een luchtspouw en een
buitenspouwblad van metselstenen; her andere type bestaat uit staalplaat, isolatiemateriaal, een
luchtspouw en wederom staalplaat.

De vloer bestaat uit een afdeklaag, grindbeton en isolatie. Onder de vloer is een kruipruimte.
Her dak is opgebouwd uit staalplaat, een luchtspouw, isolatiemateriaal en dakbedekking.

De binnenmuren zijn opgebouwd uit een lichte wandconstructie. De ramen hebben U-waarden
van 1,2 W/mz K (zontoetredingsfactor is 60 %) bij de zwemzalen en 2,8 W/m2 K
(zontoetredingsfactor is 80%) bij de overige ruimtes. Geen van de ramen is Voorzien van een
zonnescherm.

Interne warmtelast

Ten aanzien van de interne warmtelast is het onderstaande schema aangehouden.

Periode Interne warmtelast Interne warmte- Interne warmte-
zwembad en last entreeruimte last overige ruimtes

kleedruimten [W/m2] [W/m~] [W/m~]
00.00 - 07.00 um 0 0 0
07.00 - 23.00 uu~ 15 16 8
23.00 - 00.00 uur 0 0 0
Tabel 27: Interne warmtelasten zwembad

Dit schema is gedurende 7 dagen per week aangehouden.

lnf!ltratievoud

Ten aanzien van de infiltratie is gerekend met een waarde van 0,26 dm3/s m~. Dit resulteert in
een infiltratievoud van 0,14 voor her zwembad, 0,26 voor de kleedruimten en de teclmische
ruimten. Gerekend is dat er altijd een constante infiltratie is.

Ventilatievoud

Ten aanzien van de ventilatievoud kunnen de gegevens uit de EP berekening volgens NEN 2916
niet worden gebrnikt. De reden hiervoor ligt in het feit dat met behulp van de in te blazen
luchthoeveelheid de luchtvochtigheid in het zwembad wordt geregeld. Hiermee wordt in de
NEN 2916 geen rekening gehouden, waardoor, bij toepassing van deze norm, er grote
verschillen tussen theorie en werkelijkheid ontstaan. Om een re~le waarde voor het
ventilatievoud in te kunnen zetten, is contact opgenomen met de ontwerper van de
luchtbehandelingsinstallatie van het betreffende zwembad. Dit resulteert in ventilatievouden
zoals is weergegeven in het onderstaande schema.

Periode Ventilatievoud Ventilatievoud Ventilatievoud
zwembad [-] Ideedruimte [-] entreeruimte [-]

00.00 - 07.00 uur 2,00 0 0
07.00 - 23.00 uur 3,99 3,03 2,60
23.00 - 00.00 uur 2,00 0 0
Tabel 28: Ventilatievouden zwembad
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Het hierboven weergegeven schema is 7 dagen per week aangehouden.

De lucht die in de ruimte met de zwembaden wordt ingeblazen, wordt gedeeltelijk
gerecirculeerd, en wel zodanig dater altijd minimaal 20 % verse buitenlucht wordt ingeblazen.
Met de zogenaamde recirculatiefactor (verhouding tussen gerecirculeerde luchthoeveelheid en
totaal ingeblazen luchthoeveelheid) wordt de luchtvochtigheid in de ruimte met de zwembaden
geregeld.

Deze regeling is in de simulaties opgenomen. Hierbij is uitgegaan van een berekende
vochtproductie van 137 kg/uur in de ruimten met de zwembaden en een absolute vochtigheid
van 14,5 g/kg droge lucht in de ruimten met de zwembaden.

Gegevens koelinstallatie

In het zwembad is geen koelinstallatie aanwezig. Om deze reden zijn er ook geen simulaties
aangaande de koudevraag uitgevoerd.

Gegevens verwarmingsinstallatie

Ook voor de ruimtetemperaturen kunnen de gegevens uit de NEN 2916 niet worden gebruikt.
Navraag bij de ontwerper van de technische installatie van het betreffende zwembad leerde dat
de onderstaande temperaturen in de diverse ruimten worden gehanteerd.

Periode Gemiddelde temperatuur ruimten Temperatuur Temperatuur overige
met zwembaden [°C] ldeedruimten [°CJ mimten [°C]

00.00 - 07.00 uur 29 15 15
07.00 - 23.00 uur 31 24 20
23.00 - 00.00 uur 29 15 15
Tabel 29: Temperatuurniveaus zwembad

De verwarmingsinstallatie moet de totale warmtevraag kunnen dekken. De totale warmtevraag
is opgebouwd uit:

¯ Verwarming van de diverse vertrekken;
¯ Op temperatuur houden van het water in het zwembad;
¯ Op temperatuur brengen van het gesuppleerde water t.g.v, filtering en verdamping;
¯ Verwarming tapwater.

Hieronder worden de diverse items toegelicht.

Verwarming diverse vertrekken

Voor het kunnen handhaven van de temperatuur in de diverse vertrekken, zijn de onderstaande
posten verliesposten en derhalve opgenomen in de simulatie.

¯ Transmis sieverliezen;
¯ Infiltratievediezen;
¯ Ventilatieverliezen;
¯ Verliezen ten gevolge van verdamping van het zwembadwater.

Transmissie-, infiltratie- en ventilatieverliezen spreken voor zich.

Zoals hiervoor is vermeld is berekend dater per uur ca. 137 kg. zwembadwater verdampt.
Hiervoor is warmte nodig die wordt onttrokken aan de lucht en aan het zwembadwater. Omdat
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de luchtvochtigheid in de ruimte met de zwembaden wordt geregeld, zal uiteindelijk deze
verdampte hoeveelheid zwembadwater worden afgevoerd. Met bet afvoeren van dit vocht wordt
ook de benodigde hoeveelheid energie afgevoerd. Dit houdt in dater ten gevolge van
verdamping van her zwembad water er een extra hoeveelheid e~ergie moet worden toegevoerd.

Het energieverlies ten gevolge van verdamping is enigszins te beperken door te voorkomen dat
er zwembadwater verdampt. Dit kan gereaIiseerd worden door de baden, als ze niet in gebruik
zijn (’s nachts) af te dekken. Dit wordt in het gesimuleerde zwembad gerealiseerd door de
zogenaamde beweegbare bodem in de nacht omhoog te doen, waardoor de wateroppervlakte
wordt bedekt. Om deze reden treden verdampingsverliezen alleen op ten tijde dat het zwembad
daadwerkelijk geopend is.

Op temperatuur houden van her water in her zwembad

Het gesimuleerde zwembad bevat 4 baden. De temperatuur van deze baden is 28, 30 en 32 °C.
Omdat de temperatuur aan de buitenzijde van de "kuip" van de baden lager is dan deze
hierboven genoemde temperaturen, is er sprake van een warmtetransmissie vanuit het
zwembadwater naar de buitenzijde van de kuip (bodem). De kuip is aan de buitenzijde
geisoleerd waardoor de warmteverliezen enigszins worden beperkt.

Vanwege bovengenoemde transmissieverliezen is er warmte nodig voor het op temperatuur
houden van het zwembadwater. Deze benodigde warmtehoeveelheid is opgenomen in de
simulaties.

Op temperatuur brengen van her gesuppleerde water

Ten gevolge van filtering van het zwembadwater wordt per week een hoeveelheid water van
96 m3 afgevoerd. Een zelfde hoeveelheid water wordt gesuppleerd. Aangenomen is dat bet
water wordt aangevoerd met een temperatuur van ca. 10 °C. Het moet worden verwarmd tot een
temperatuur van 28, 30 of 32 °C (watertemperatuur).

Een zelfde verhaal gaat op voor her snppleren van het water dat is verdampt. Aangenomen is dat
er continu sprake is van het suppleren van water. De benodigde energie voor her verwarmen van
deze gesuppleerde hoeveelheid water is opgenomen in de simulaties.

Verwarming tapwater

De energie die nodig is voor de verwarming van het tapwater is niet opgenomen in de
simulaties. De reden hier~or ligt in her felt dater tot op heden geen betrouwbare statistische
gegevens over her gebruik van warm tapwater in zwembaden beschikbaar zijn.
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3.3.2

140,

Warmtevraag referentiesituatie

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag zwembad (3293 m2)
zware constructle, RC=3,2 m2 K/W, vergchOng is 8 W/m2, WTW=70%
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Figuur 33: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad referentiesituatie

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag Uur primaireenergie p~rimaireenergie Piek[kW] Piekprimaire Piekvermogen[ Equivalente uren
[G J] [GJ] [m aardgas/m~ jaar] energie [kW] [W/m2] vollast
5450 8760 10481 89,1 415 798 126 3648

Tabel 30: Warmtevraag zwembad referentiesituatie

De totale warmtevraag voor een zwembad bestaat uit de onderstaande onderdelen:

¯ Verwarming van de ruimtes;
¯ Verwarming ten gevolge van verdamping zwembadwater;
¯ Verwarming water ten gevolge van suppletie verdampt zwembadwater;
¯ Verwarming water ten gevolge van suppletie afgevoerd water door filtering;
¯ Verwarming water ten gevolge van transmissieverliezen.

In het cirkeldiagram op de volgende bladzijde is de onderlinge verhouding tussen deze
onderdelen te zien.
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Cirkeldiagram energiehoeveelheden verwarming zwembad
zware constructie~ Rc---8,2 m2 K/W, verlichting is 8 Wlm2, WTW=70%

energiehoeveelheden in GJ per jaar

212,

72    418 91

2744

[] Verwarming ruimtes

I~Verwarming t.g.v, verdamping zwembadwater

mVerwarming water t.g.v.suppletie verdampt
water

[3 Verwarming water t.g.v, suppletJe afgevoerd
water t.g.v, filtering

Figuur 34: Cirkeldiagram energiehoeveelheden verwarming zwembad

3.3.3 Veranderingen in de warmtevraag
De warmtevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd.
Deze bestudeerde factoren zijn:

¯ Extra isolatie (Rc=4,5 m~ K/W);
¯ Warmteterugwinning uit vendlatielucht (rendement is 90 %);
¯ Minder effici~nte vedichting (~8 W/m~);
* Kleinere gebouwmassa (lichte soorten beton en bakstenen).

In de onderstaande 4 grafieken zijn de effecten van de hierboven genoemde maatregelen in de
vorm van belastingduurkrommes weergegeven.
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3.3.3.1 Invloed extra isolatie

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 m2)
Invloed van extra isolatie
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Figuur 35: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad." invloed isolatie

3.3.3.2 Invloed warmteterugwinning

Overzicht |aarbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293
Invloed van warmteterugwlnnlng

140 ....................

~-- ReferentiesituaSe (WTW=~0%)~

~120

20,

1000 2600 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Tijd [uren]

Figuur 36: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad." invloed warmteterugwinning
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3.3.3.3 Invloed minder effici~nte verlichting

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 m2)
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Tljd [uren]

Figuur 37: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad: invloed verlichting

3.3.3.4

140
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Invloed kleinere gebouwmassa

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 m2)

4-- Referentiosituatie (.-ware constructie)~ .
- - - Lichte constructie ~

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

TIId [uronl

Figuur 37: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad: invloed gebouwmassa
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3.3.4 Samenvatting zwembad
In de tabel op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de 12~erboven weergegeven
belastingduurkrommes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder volgt een korte toelichting op de belastingduurkrommes voor verwarming.

Referentiesituatie

Uit de belastingduurkromme blijkt dater altijd warmtevraag is. Dit wordt veroorzaakt door het
felt dater is aangenomen dat de toevoer van water ten gevolge van filter- en
verdampingsverliezen continu gebeurt, waardoor er continu warmtevraag is. Verder valt op dat
de belastingduurkromme tussen uur 1000 en 8000 een tamelijk lineair verband vertoont.

[nvloed van isolatie

Door extra isolatie worden de transmissievediezen beperkt. Hierdoor is er minder energie nodig
om de ruimtes te verwarmen. Om deze reden ligt de belastingduurkromme met een Rc-waarde
van 4,5 m2 K/W lager dan die in de referentiesituatie (Rc=3,2 m2 K/W)

Invloed van warmteterugwinning

Door warmteterugwinning wordt energie bespaard. Hierdoor is de warmtevraag bij een hoger
rendement van de warmteterugwinning kleiner. Dit komt in de belastingduurkromme tot uiting
doordat de kromme bij een hoger rendement lager ligt.

Invloed van minder efficignte verlichting

Tot ca. 6200 uur is er minder warmtevraag bij minder effici~nte verlichting. Dit komt doordat
de verlichting als een warmtebron kan worden beschouwd. Hierdoor hoeft de exteme
warmtebron minder vermogen te leveren, hetgeen resulteert in een daling van de kromme.

Vanaf ca. 6200 uur is komt in de BDK alleen de warmtevraag tijdens "nachtbedrijf" tot uiting.
De "¢erlichting is’s nachts uitgeschakeld, waardoor de warmtevraag tijdens nachtbedrijf bij
minder effici~nte verlichting identiek is aan de situatie bij effici~nte verlichting.

Invloed van gebouwmassa

Uit de BDK’s blijkt dat het verloop hoegenaamd onafhankelijk is van de gebouwmassa. Dit
wordt veroorzaakt doordat her casco van her zwembad slechts voor een kle’m gedeelte bestaat uit
heron en bakstenen. Het overgrote deel van bet casco bestaat uit zogenaamde sandwichpanelen.
Bij de simulatie met eert lichte constructie is er alleen voor bet beton en de bakstenen gebruik
gemaakt van een lichte variant. Hierdoor is het effect gering.
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Referentie WTW Veflichtin~
Rc-3,2, WTW=70% Rc=4,5 90% 18 W/m2 Licht

8 W/m2, zware constr.
Urea Urea (cure Uren ~cum) Uren [ Uren (cure)

8 8760 23 876O 876O 8760 8760
10-2 1050 8752 1439 8737 1148 8750 815 8746 1169 8749
20-30 1851 7702 1446 7298 1904 7602 2200 7931 1753 7580
30-40 1302 5851 1277 5852 1649 5698 1854 5731 1330 5827
40 - 50 1708 1759 4575 1262 4049 1327 3877 1683 4497
50- 6 1092 2841 1093 2816 1129 2787 1333 2550 1110 2814
60 70 1156 1749 1145 1723 1104 1658 857 1217 1126 1704
70- 80 489 593 4%3 578 457 554 287 360 578
80- 90 93 104 85 95 87 97 63 73 90 100

90-100 11 9 9 9 9
100 I l 1

rotaal 8760 8760 8760 8760 8760

rotale walratevmag [GI] 5450 5O46 4957 4732 5357

primail~ energie [GJ] 10481 9703 9534 9099 10301

irlmah’e en. [M J/m2 iaar] 3183 2947 2895 2763 3128
Aardgas [m3/m2 jaad 89,1 82,5 81,1 77,4 87,6
Pick [kW] 415 389 386 376 411
Piek prim. En. [kW] 798 748 742 723 791
Pick vermogen [W?m2] 126 117 114 125
Equivalente uren vollast 3648 36O3 3568 3498 3618

Tabel 31: Overzicht warmtevraag zwembad
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3.4 Onderwijsgebouw

3.4.1 Algemene omschrijving gebouw
Hot ondcrzochtc gebouw, een school voor basisondcrwijs, bcstaat uit 1 vcrdieping cn omvat op
de begane grond naast personeelsruimte en een kantoor, 4 leslokalen, een speellokaal en een
gemeenschapsruimte. Het gebouw is recentelijk gebouw en voldoet aan de EP voor onderwijs
gebouwen. De ramen bestaan uit HR glas (U=l,8 W/m2 K), de gevels en de vloer op de begane
~’ond hebben een Rc-waarde van 2,5 mz K/W. Het dak heeft een Rc-waarde van 3 (m2.K)/W.
De oppervlakte bedraagt 490 m2" Ventilatie van her gebouw vindt plaats met mechanische
afvoer. Verwarming vindt plaats door middel van een HR-ketel In het gebouw vindt geen
koeling plaats. Schooltijden zijn doorgaans van 09.00 - 16.00 uur en jaarlijks zijn er door
vakanties een aantal weken dat de school helemaal dicht is. Dit heeft een directe invloed op de
gebruikstijden van verwarming. Koeling in schoolgebouwen wordt doorgaans in scholen
helemaal niet toegepast.

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de betreffende EP-co~ffici~nt voor de betreffende
gebouwfunctie is. Eveneens is de destijds geldende eis voor de gebouwfunctie weergegeven.

Gebouwfunctie EP-co~ffici~nt EP-eis
Kantoorgebouw 1,30 1,60

! Sportgebouw 1,90 2,20
Horecagebouw 1,64 1,90
Onderwijsgebouw 1,12 1,30

Tabel 32: EP-coYffici~nten onderwijsgebouw

Dit resulteert in een Q pres. totaal/Q pres. toelaatbaar van 0,87.

De primaire energiegebruiken in MJ volgens de EP-berekening zijn als volgt:

Qprim. verwarming 271172
Qprim. ventilatoren 14820
Qprim. verlichting 62601
Qprim. pompen 5651
Qprim. warm tapwater 3773

Tabel 33: Energiegebruiken onderwijsgebouw in MJ

Bepaling belastingsduurkrommes voor verwarming
Voor het bepalen van de jaarbelastingduurkromme verwarming is gebruik gemaakt van het
thermisch gebouwsimulatiemodel TRNSYS. De voor de model benodigde gegevens voor de
categofie materialen, oppervlaktes en ori~ntaties is gebruik gemaakt van de bouwtekeningen van
het schoolgebouw. Onderstaand worden per categorie nadere gegevens vermeld.

Gebruikte bouwmaterialen:
In bet simulatieprogramma zijn de gegevens ingevoerd zoals deze zijn weergegeven op de
bouwtekeningen van het betreffende kantoor. De toegepaste gevels bestaan uit een
binnenspouwblad van metselstenen, isolatie, luchtspouw en een buitenspouwblad van
metselsteen. De begane grond vloer bestaat uit een afdeklaag, grindbeton en isolatie. Onder de
vloer bevindt zich een kruipruimte. De dakconstructie bestaat uit bitumineuze dakbedekking,
isolatiemateriaal en een draagconstructie van beton. De dragende binnenmuren zijn opgebouwd
uit kalkzandsteen en de afscheiding tussen de leslokalen en de andere ruimtes bestaat uit een
lichte wandconstructie. Voor de ramen zijn alle simulaties uitgevoerd met ramen met een U-
waarde van 1,8 W/m2 K. De zontoetredingsfactor van de beglazing is in alle gevallen 70 %.
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Interne warmtelast
Bij de simulaties is voor de interne warmtelast een schema aangehouden. Dit schema is
hieronder weergegevan.

Periode Interne warmtelast
schoolgebouw [W/m2]

00.00 - 08.00 uur 0
08.00- 16.00 uur 8
16.00 - 24.00 uur 0
Tabe134: Interne warmtelasten onderwijsgebouw

Dit schema is gedurende 5 dagen per week (werkdagen) aangehouden. Gedurende de
weekenden (2 dagen per week) is er verondersteld dater geen warmtelast heerst.

Infiltratievoud
Ten aanzien van de infiltratie is gerekend met een waarde van 0,26 dm3/s m2. Dit resulteert in
een infiltratievoud van 0,36.

Ventilatievoud
Bij de simulatie is gerekend met een constante ventilatielucht hoeveelheid van 1,04 dm3/s m2.

Dit resulteert in een ventilatievoud van 2,3.

Gegevens verwarmingsinstallatie
De verwarmingsinstallatie is zodanig ingezet dat de onderstaande temperaturen gedurende de
weergegeven tijden minimaal behaald kunnen worden.

Periode Temperatuur schoolgebouw
[°CI

00.00 - 08.00 uur 15
08.00 - 16.00 uur 20
16.00 - 00.00 uur 15
Tabel 35: Temperatuurniveaus verwarming schoolgebouw

Dit schema wordt gevolgd gedurende schooldagen (5 dagen per week). Gedurende de
weekenden (2 dagen week) wordt de temperatuur in het schoolgebouw op minimaal i5 °C
geregeld. Het aanwezige sportlokaal wordt op een andere temperatuur gehouden gedurende de
schooluren namelijk 18 °C.

Tapwater
Voor her berekenen van de benodigde warmte voor tapwaterverwarming dient het tappatroon
bekend te zijn. Voor scholen zijn hiervan geen gegevens bekend; aangenomen wordt dat het
gebruik van warm tapwater op scholen zoals de onderzochte school minimaal zal zijn. Om deze
reden is de waxmtevraag voor warmtapwater verwaarloosd.
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3.4.2 Referentiesituatie
De referentiesituatie wordt gekenmerkt door:
¯ Zware massa van gevels en vloeren;
¯ Lage interne warmtelasten.

3.4.2.1 Warmtevraag
In de onderstaande grafiek wordt de belastingsduurkromme warmtevraag weergegeven
voor de referentiesituatie.

4O0 6OO 800 IOO0 1200

Figuur 38: Verloop jaarbelastingsduurkromme verwarming in referentiesituatie (interne
2 2warmtelasten:laag; zware massa; Rc= 2,5 m K/W.Oppervlakte 490 m )

3.4.2.2 Koudevraag
Voor het bepalen van een eventuele koelvraag is uitgegaan van het aantal uren dat de
temperatuur in de ruimtes van het beschouwde gebouw uitstijgen boven 25 ° C (de zgn.
overschrijdingsuren). Het toepassen van een koelinstallatie wordt bepaald door eventuele
voorschriften m.b.t, deze overschrijdingsuren (zoals voor kamoren bet geval is) en door het
gewenste binnenklimaat. Voor onderwijsgebouwen zijn geen voorschriften voor bet minimum
aantal overschrijdingsuren. Het gebruik van koelinstallaties voor ruimtekoeling komt mede
daardoor in deze gebouwen niet of nauwelijks voor. Om toch een indruk te verkrijgen van her
verloop van de koelvraag jaarbelastingsduurkromme wordt deze onderstaand weergegeven
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Figuur 39: Verloop jaarbelastingsduurkromme koeling in referentiesituatie (interne
warmtelasten:laag; zware massa; Rc= 2,5 n~ K/W .Oppervlakte school: 490 m2 )

3.4.3 Verandering in de warmtevraag
Opties voor het verminderen van energievraag
geinventariseerd. Hieronder vallen:
¯ Extra isolat’te;
¯ Warmteterugwinning uit ventilatielucht
¯ Effici~nte verliching;

voor verwarming en koeling zijn

Preventie koelvraag door toepassing zonwering, nachtventilatie en extra gebouwmassa;
Effici~nte verlichting;
Preventie koelvraag door toepassing zonwering, nachtventilatie en extra gebouwmassa.
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3.4.3.1 Effect toepassing extra isolatie
Warmtevraag

39O

Figuur 40: Verloop jaarbelastingsduurkromme koeling in referentiesituatie (interne
warmtelasten:laag," zware massa; Rc= 2,5 m2 K/W. Oppervlakte school: 490 mz)

Rc=2,5 Rc=3,5 Rc=4,5
Warmtevraag(GJ)        181            178             173

Tabel 36; Effect extra isolatie op warmtevraag in referentiesituatie

3.4.3.2 Effect toepassing extra massa in gevels en vloeren op warmtevraag
In de referentiesituatie heeft het gebouw zware massa in vloeren en gevels.

Referentie(Zware massa) Lichte massa Middel massa
Warmtevyaa~ (GJ)      181                      168              174
Tabel 37: Effect massa op warmtevraag
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Figuur 41: Effect extra isolatie verloop jaarbelastingsduurkromme verwarming zware
massa(interne warmtelasten:laag; zware massa Oppervlak~e school: 490 m~)

3.4.3.3 Vqarmteterugwinning
Het verminderen van de warmtevraag kan gebeuren door het toepassen van
warmteterugwinning uit de ventilatielucht. Onderzocht zijn her effect van verschillende
rendementen van warmteterugwinning: 60 en 90% op de energievraag en her verloop van de
jaarbelastingsduurkromme voor ruimte’~erwarming.

Warmtevraag (G J) per jaar.          geen181WTW                   W]-W123 ,~ 60%

Tabel 38: Jaarlijkse warmtevraag met en zonder warmteterugwinning

WTW = 90%
B8

In de onderstaande grafiek zijn de jaarbelastingsduurkrommen weergegeven voor: geen wtw,
60% en 90% WTW.
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geen WTW; 60%en gO% WTW

400 600

Figuur 42: Effect warmteterugwinning op verloop jaarbelastingduurkromme
verwarming(interne warmtelasten:laag; zware massa; Rc= 2,5 m2 K/W. Oppervlakte school:
490 m2)

3.4.3.4 Effecten interne warmtelasten
De interne warmtelasten in het gebouw worden teweeggebracht door met name de
warmteontwikkeling door de toegepaste verlichting. Een 2" bron zijn de aanwezige volwassenen
en kinderen in de school. Her gebruik van het sportlokaal zal gedurende de gebruikstijden
resulteren in een grotere warmteontwikkeling door de sportende kinderen. Het geinstalleerde
verlichtingsvermogen bedroeg voor de school gemiddeld 6,6 W/mz. Dit is reeds zeer efficient.
Een minder zuinige verlichting resulteert in 18 W/m2 aan ge’installeerd vermogen. Voor de
kinderen in de klaslokalen is gerekend met 15 W/m~. Voor sportende kinderen is gerekend met
een warmteproductie van 100 W per kind. Met deze waarden zijn warmtevraag en koelvraag
voor het gebouw bepaald.
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Figuur 43: Jaarbelastingsduurkromme verwarming bij hoge en lage interne warmtelasten
(zware massa; Rc= 2,5 mz K/W. Oppervlakte school: 490 m2)

3.4.3.5 Effecten nachtverlaging
In de referentiesituatie is uitgegaan van een nachtverlaging tot 15 °C. Om het effect te
bestuderen van eenandere nachtverlaging z~n simulaties uitgevoerdwaarb~ de nachtverlaging
is gesteld op resp. 17,5 °C en 20 °C(dus geen nachtverlaging)
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Figuur 44:Effecten toepassing andere nachtvedagingstemperatuur op belastingduurkromme
schoolgebouw (interne warmtelasten:laag; zware massa; Rc= 2,5 m2 K/W. Oppervlakte school:
490 m~)

In onderstaande tabel wordt detotale warmtevraag bij de verschillende
nachtverlagingstemperaturen weergegeven

Warmtevraag (GJ)            15180 °C"               17,5184 °C"               20194 °C"

Tabe139 :Warmtevraag bij de onderzochte nachtverlagingstemperaturen onderwijsgebouw
referentiesituatie
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3.4.4 Verandering in de koudevraag

3.4.4.1 Effect extra isolatie op koeivraag

Figuur 45: Effect extra isolatie verloop jaarbelastingsduurkromme
warmtelasten:laag; zware massa. Oppervlakte school." 490 mz)

koeling (interne

Rc= 2,5 Rc=3,5 Rc=4,5
Koelvraag(GJ) per jaar 6,0 6,6 7,2

Tabel 40: Effect extra isolatie op koelvraag

3.4.4.2 Effect toepassing extra massa in gevels en vloeren

~R~ferentie(zware massa) ( Lichte

Koelvraag(GJ) perjaar [6,0~_sl7,9 sa

Tabel 41: Effect grotere massa op koelvraag

Middel massa

In de onderstaande grafiek wordt het verloop van de jaarbelastingsduurkromme voor koeling
weergegeven bij de 3 varianten zwaar, licht en middelzware massa van vloeren, wanden en
gevels
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Figuur 46: Effect massa verloop jaarbelastingsduurkromme koeling(interne warmtelasten:laag;
Rc= 2,5 m2 K/W. Oppervlakte school: 490 m2)

3.4.4.3 Effect interne warmtelasten

45,0

15,0

.i..

40,0

Figuur 47: Jaarbelastingsduurkromme koeling bij hoge en lage interne warmtelasten (zware
massa; Rc= 2,5 m~ K/W. Oppervlakte school: 490 m2)
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3.4.4.4 Toepassing zonwering/zomernachtventilatie
Een methode om de koelvraag gedurende de gebruiksuren te verlagen is het toepassen van
zonwering. Het onderwijs gebouw kent veel ramen op het oosten (van de klaslokalen) en weinig
ramen op de andere ori~ntaties. Allereerst het aantal overschijdingsuren (boven 25 ° C. in de
referentiesituatie:

Klaslokalen Sportlokaal Kantoor Overblijfkamer
Referentiesituatie 292 13 8 22
Zonwering 189 2 0 3
Zomemachtventilatie 184 4 0 0
Tabel 42: Aantal overschrijdingsuren per zone

Voor het inzetten van de zonwering kunnen een aantal criteria worden gekozen. Een
mogelijkheid is de zonwering te sturen op basis van buitentemperatuur en invallende
zonstraling. In dit geval is gekozen voor alleen de invallende zonstraling: als de directe straling
groter is dan 400 W/mz wordt de zonwering omlaag gedaan. Zomemachtventilatie wordt
toegepast gedurende de uren buiten de gebruikstijden. De jaarbelastingsduurkromme voor
koeling zien er dan uit als in figuur 10.

Jaarbelastingsduurkromme Schoolkoeling; effect toepassing
zomernachtventila

Speci
fieke
warm
tovra
ag
(W/m
2)

)o

o
50 100 15{] 200 250Tijd (uren)

--referentie

.........met
zonweri~g

zomernacht

Figuur 48: Jaarbelastingsduurkromme koeling bij toepassing zonwering en
zomernachtventilatie (interne warmtelasten:laag; zware massa; Rc= 2,5 m2 K/W
Oppervlakte school: 490 m2)

Het gevraagde koelvermogen ziet er als volgt uit:

Koelvraag(GJ) per jaar Referentie6,0        Zonwering5,8        Zomemachtventilatie3,2
Tabel 43: Koudevraag bij toepassing zonwering en zomernachtventilatie

3.4.4.5 Effecten andere ruimtetemperatuur op koudevraag
Bij de voorgaande berekeningen is uitgegaan dat koeling, voor zover in onderwijsgebouwen a|
koeling wordt toegepast, ingezet wordt als topkoeling. De ruimtetemperatuur waarop de koeling
wordt ingeschakeld bedraagt 25 C. Berekeningen ter bepaling van de belastingduurkromme en
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het gevraagde energie voor koeling zijn uitgevoerd waarbij de ruimtetemperatuur is gesteld op
22 °C.

Referentie (25° C).Ruimtetemperatuur 22 o C.
Koelvraag(GJ) per jaar         6,0                     12,3
Tabel 44: Koudevraag bij toepassing zonwering en zomernachtventilatie

40,0

10,0

Figuur 49 :Jaarbelastingsduurkromme koeling bij toepassing ruimtetemperatuur 20 ° C (interne
warmtelasten:laag; zware massa; Rc= 2,5 m~ K/W. Oppervlakte school: 490 m~)
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Samenvatting onderwijsgebouw
Warmtevraagreductie

Effect interne warmtelasten
In tabelvorm worden de resultaten:

percentage lnteme    warmtelastenInteme warmtelasten hoog
laag

<1o 95 116
10 tot 20 142 166
20 tot 30 157 188
130 tot 40 216 209
40 tot 50 187 183
50 tot 60 141 108
60tot70 89 75
70 tot 80 53 38
80 tot 90 35 34
90totl00 28 20
100 1 1
Totaal 1144 1138
Tabel 45: Aantal uren warmtevraag bij hoge en lage interne warmtelasten uitgedrukt in
procenten maximaal vermogen (zware massa; Re= 2,5 m2 K/W)

Extra massa
Her verloop van de jaarbelastingsduurkromme wordt in de onderstaande tabel nog eens
ge’illustreerd.

Percentage Zware massa Lichtemassa Middel Massa
<10 104 109 112
10 tot 20 152 182 161
20 tot 30 171 228 198
30 tot 40 212 206 233
40 tot 50 186 167 169
50 tot 60 127 95 104
60 tot 70 84 66 68
70 tot 80 46 37
80 tot 90 36 30 38
90 tot 1130 24 18 18
100 1 1 1
Totalen 1143 1139 1142
Tabel 46: Aantal uren warmtevraag uitgedrukt in procenten maximaal vermogen
(interne warmtelasten: laag; Rc= 2,5 ms K/W)
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Warmteterugwinning

In de onderstaande tabel wordt het aantal uren warmte,craag uitgedrukt in procenten maximaal
vermogen nog eens weergegeven voor toepassing warmtetemgwinning.

Percentage geen wtw 60% wtw 90% wtw
<I0 104 174 249
10 tot 20 152 221 314
20 tot 30 171 279 252
30 tot 40 212 196 122
40 tot 50 186 116 66
50 tot 60 127 63 33
60 tot 70 84 32 14
70 tot 80 46 15 7
80 tot 90 36 9 3
190 tot 100 24 8 4
100 1 1 2
Totaal ll43 1114 1066
Tabel 47: Aantal uren warmtevraag met en zonder wtw uitgedrukt in procenten
maximaal vermogen (massa: zwaar; interne warmtelasten: laag; Rc= 2,5 m2 K/W)

In onderstaande grafiek is bovenstaande tabel nog eens grafisch weergegeven.

350

300

250

150

100 -

5O

o
<10 10 20tot 30tot 40tot 50tot 60tot 70tot 80tot 90tot 100

tot 20 30 40 50 60 70 80 90 100

percentage vermogen

[] geen WTW

[] 60% wtw

[] 90% wtw

Figuur 50: Aantal uren warmtevraag met en zonder wtw uitgedrukt in procenten
maximaal vermogen(massa: zwaar; interne warmtelasten: laag; Rc= 2,5 m2 K/W)

Uit de bovenstaande grafiek kan worden afgeleid dat toepassing van warmteterugwinning leidt
tot een groter aantal uren waarop de verwarmingsinstallatie op deellast draait. Dit heeft een
negatieve invloed op her rendement van de installatie
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Toepassin~ extra isolatie

Percentage Rc=2,5 (referentie) Rc--3,5
<1o 104 106 111

10 tot 20 152 156 159
20 tot 30 171 178 184
30 tot 40 212 222 218
40 tot 50 186 183 181
50 tot 60 127 115 109
60 tot 70 84 78 74
70tot80 46 43 41
80tot 90 36 36 34
90 tot 100 24 23

100 1 1 1
Totalen 1143 1140 1135

Tabel 48: Aantal uren warmtevraag uitgedrukt in procenten maximaal vermogen "massa:
zwaar; interne warmtelasten: laag)

Koudevraagreductie
Extra isolatie

Percentage Rc=2,5(referentie) Rc=3,5 Rc,=4,5
<10 46 26
10 tot 20 54 65
20 tot 30 43 38
30tot40 26 3C 33
40 tot 50 20 14 12
50 tot 60 19 17
60 tot 70 16 18 18
70 tot 80 16 ll 10
30 tot 90 5 7 8

190 tot 100 2 1 1
’100 1 1 1
!Totalen 248 232 236
Tabel 49: Aantal uren koelvraag uitgedrukt in procenten maximaal vermogen massa:
zwaar; interne warmtelasten: laag)

Effect massa
percentage RefemntiemassaLichtemassa Middel Massa

<10 4~ 39
10 tot 20 72
20 tot 30 43 32 3~’
30 tot 40 2~ 35
40 tot 50 2C 18 21
50 tot 60 19 22 2~.
60 tot 70 1~ 15 18
70 tot 80 1~ 19 15
80 tot 90 5 6
90 tot 100 2 5
lO0 1 1

248 262 246
Tabel 50: Aantal uren koelvraag uitgedrukt in procenten maximaal vermogen interne
warmtelasten: laag; Re= 2,5 m2 K/W)
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Toepas~ing zonwering en zomernachtventilatie

Referentie Zonwerin_g zomemachtventilatie
<10 41 38
10 tot 20 54 58 35
20 tot 30 36 22
30 tot 40 26 24 15
40 tot 50 2O 15 17
50 tot 60 19 17 15
60 tot 70 ]6 15 5
170 tot 80 16 12 8
,80 tot 90 5 6 6
90totlO0 2 1 4
tO0 1 1 1

248 217 166
Tabel 51: Aanml uren koelvraag uitgedrukt in procenten maximaal vermogen(massa:
zwaar; interne warmtelasten: laag," Re= 2,5 m2 K/W)

In figuur 50 is het verschil in koelvermogen goed te zien:

70
60
50
40
30
20
10
0

[] Referentie

[] zonwering

[] zomernacht
ventilatie

Figuur 51: Aantal uren koelvraag uitgedrukt in procenten maximaal vermogen (massa:
zwaar; interne warmtelasten: laag; Rc= 2,5 m2 K/W)
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Effect interne warmtelasten

l~IWLAAG
IWHOOG

Figuur 52: Aantal uren koudevraag in procenten van het maximaal vermogen(massa: zwaar;
Rc= 2,5 m~ K/W)
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3.5 Bijeenkomstengebouw

3.5.1 Algemene omschrijving gebouw
Het bijeenkomstgebouw waarvan in dit rapport de warmte- en koudevraag patronen zijn
opgesteld bestaat uit een gebouw met een begane grond, waarboven 66n verdieping is
aangebracht. De totale oppervlakte van dit bijeenkomstgebouw is 626 m2, bij een totale inhoud
van ca. 2570 m3. De totale oppervlakte van her gebouw (626 m2) wordt verwarmd en gekoeld.

Op de eerste verdieping van het bijeenkomstgebouw is een tweetal slaapkamers aangebracht
met in totaal 4 bedden. Iedere slaapkamer is voorzien van een douche met een wastafel.

Het bijeenkomstgebouw is onlangs gebouwd en voldoet aan de EP voor utiliteitsgebouwen. Het
bijeenkomstgebouw heeft volgens de EP 4 gebouwfuncties, teweten:

¯ Kantoorgebouw;
¯ Logiesgebouw;
¯ Horecagebouw;
¯ Bijeenkomstgebouw.

In de onderstaande tabel is weergegeven war de EP-co~ffici~nt voor de betreffende
gebouwfunctie is. Eveneens is de destijds geldende eis voor de gebouwfunctie weergege’~en.

Gebouwfunctie EP-co~ffici~nt EP-eis
Kantoorgebouw 1,34 1,60
Logiesgebouw 1,76 2,10
Horecasebouw 1,59 1,90
: Bijeenkomstgebouw 2,01 2,40
Tabel 52: EP-coa’fficignten bijeenkomstgebouw

Dit resulteert in een Q pres. totaaFQ pres. toelaatbaar van 0,84.

De primaire energiegebruiken in MJ volgens de EP-berekening zijn als volgt:

Qprim; verwarming 414176
Qprim; ventilatoren 88402
Qprim; verlichting 111020
Qprim; pompen 7346
Qprim; warm tapwater 8960

Tabel 53: Energiegebruiken bijeenkomstgebouw in MJ

De ramen bestaan uit HR glas (U-I,7 W/m2 K). De ge’~els, de vloer en bet dak hebben een Rc-
waarde van 2,8 2m K/W. Ventiintie in het kantoorgebouw vindt plaats met mechanische toe- en
afvoer. Er is geen warmteterugwinningsinstallatie aanwezig. Verwarming vindt plaats door
nfiddel van een HR ketel. Het gebouw is niet voorzien van een koelinstallatie. De
openingstijden van bet kantoorgebouw zijn van 07.00 tot 23.00 uur, gedurende 7 dagen per
week en gedurende 52 weken per jaar.
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Gebruikte bouwmaterialen

In TRNSYS zijn de gegevens ingevoerd zoals deze zijn weergegeven op de bouwtekeningen
van bet betreffende bijeenkomstgebouw. De toegepaste gevels bestaan oit een binnenspouwblad
van metselstenen, isolatiemateriaal, een luchtspouw en een buitenspouwblad van metselstenen.

De begane grond bestaat uit een afdeklaag, grindbeton en isolatie. Onder de vloer is een
kruipruimte. De verdiepingsvloeren bestaan uit een afdeklaag en grindbeton. Het dak is
opgebouwd uit grind, dakbedekking, isolatie en een draagconstructie van beton.

De dragende binnenmuren zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, een luchtspouw en kalkzandsteen,
terwijl de overige binnenmuren zijn opgebouwd uit een lichte wandconstmctie. Alle ramen
hebben een U-waarde van 1,7 W/m2 K, met een zontoetredingsfactor van 60 %. De ramen zijn
niet voorzien van zonweringen.

Interne warmtelast

Bij de simulaties is voor de interne warmtelast een schema aangehouden. Her gesimuleerde
bijeenkomstgebouw bevat naast de gebouwfunctie bijeenkomstgebouw, nog 4 andere
gebouwfuncties, teweten een horecagebouw, kantoorgebouw, algemene ruimte en
logiesgebouw. Deze gebouwfuncties hebben volgens NEN 2916 verschillende warmtelasten.
Voor her simuleren van dit bijeenkomstgebouw in TRNSYS is het gebouw onderverdeeld in 3
zones, waarbij in sommige zones meerdere gebouwfuncties voorkomen. De interne
warmtelasten zijn naar evenredigheid van oppervlakte over de verschillende zones verdeeld. Dit
resulteert in het onderstaande schema.

Periode Interne warmte- Interne warmte- Interne warmte-
last zone 1 [W/m2] last zone 2 [W/m2] last zone 3 [W/mz]

00.00 - 05.00 uur 0 0 5
05.00 -10.00 uur 0 0 18
10.00 - 12.00 uur 18 8 13
12.00 -13.00 uur 0 0 0
13.00 -16.00 uur 18 8 5
16.00 -18.00 uur 0 0 18
18.00 -00.00 uur 0 8 13
Tabe154: Interne warmtelasten bijeenkomst ebouw

Dit schema is gedurende 7 dagen per week aangehouden.

Opmerkingen

Zone 1 is een ontvangstruimte. Zone 2 bestaat uit een hal, een pantry, een ber(lng, een
keuken, sanitaire ruimtes en een aktiviteitenruimte. Zone 3 bestaat uit slaapkamers, een
woonkamer, bergingsruimtes, kantoren en vergaderruimtes.

In de interne warmtelast in zone 1 en zone 2 is een post van 8 W/m2 opgenomen voor de
vedichting.

Infiltratievoud

Ten aanzien van de infiltratie is gerekend met een waarde van 0,26 dm3/s m~. Dit resulteert in
een infiltratievouden 0,15 en 0,31 (afhankelijk van de hoogte van her gebouw). Gerekend is dat
er altijd een constante infiltratie is.
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Ventilatievoud

Bij de simulaties is voor het ventilatievoud een schema aangehouden. Ook hier geldt dat de
verschillende ventilatievouden naar evenredigheid van oppervlakte over de zones zijn verdeeld.
Het schema is hieronder weergegeven.

Periode Ventilatievoud Ventilatievoud Ventilatievoud
Zone I [-] Zone 2 [-] Zone 3[-]

10.00 - 05,00 uur 0 0 0
)5.00 - 08.00 uur 0 0 0,53
)8.00 - 12.00 uur 2,17 2,44 2,36
[2.00 - 13,00 uur 0 0 0,53
13.00 - 16.00 uur 2,17 2,44 2,36
[6.00 - 17.00 uur 0 0 0,53
[7.00 - 00.00 uur 0 2,17 0,53
Tabe155: Ventilatievouden bijeenkomstgebouw

Dit schema is gedurende 7 dagen per week aangehouden.

Gegevens koelinstallatie

Alhoewel het bijeenkomstgebouw in werkelijkheid niet is voorzien van een koelinstallatie, is er,
om toch koudevraag patronen te genereren, in alle simulaties wel een koelmachine ingezet.

De koelinstallatie is zodanig ingezet dat hij inschakelt zodra de temperatuur in een ruimte de
25 °C overschrijdt. Als de temperatuur is gedaald tot 24 °C schakelt de koelinstallatie zich weer
uit. Her in TRNSYS ingezette koelvermogen is groot genoeg om op de warmste dag van her jaar
een temperatuur tussen 24 en 25 °C te behalen. Het koelvermogen is alleen ingezet ten tijde dat
her bijeenkomstgebouw daadwerkelijk "in bedrijf’ is (dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur).

Gegevens verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie is zodanig ingezet dat de onderstaande temperaturen gedurende de
weergegeven tijden behaald ktmnen worden.

Periode Temperatuur zone 1 en zone 2 [°C]Temperatuur zone 3 [°C]
00.00 - 07.00 uur 15 15
07.00 - 23.00 uur 18 2O
23.00 - 00.00 uur 15 15
Tabel 56: Temperatuurniveaus bijeenkomstgebouw

Dit schema wordt 7 dagen per week gevolgd.

Verwarming tapwater

Het bestudeerde bijeenkomstgebouw is voorzien van 2 kamers waarin in totaal 4 mensen
kunnen slapen. Beide kamers zijn voorzien van een douche en een wastafel. Volgens [4] is hier
per dag en per bed een hoeveelheid van 30 liter warmtapwater van 60 °C voor nodig. Er is
aangenomen dat de helft van deze hoeveelheid’s ochtends wordt afgenomen en de andere helft
’s avonds.
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3.5.1.1 Warmtevraag referentiesituatie

180 -

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)
Incluslef warm tapwater, zware constructie, RC=2~8 m2 K/W, verllchting Is 8 W/m2~ geen v~rrw
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140 -
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Figuur 53: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie (met
warm tapwater )

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag Uur primaire e~ergie p~’imaire energie Piek [kW] Piek primaire Piekvermogen Equivalente uren
[GJ] [GJ] [m~ aard~as/m2 jaar! energie [kW] ~N/m2 vollast
328 4694 391 17,5 106 124 169 859

Tabe157: Warmtevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie, inclusief warm tapwater

Bij de warmtevraag van de in dit rapport behandelde gebouwen is niet altijd warm tapwater
opgenomen. Om de verschillende gebouwen onderling met elkaar te kunnen vergelijken, is van
her bijeenkomstgebouw ook de warmtevraag zonder warm tapwater bepaald.
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Jaarbelastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m~)
zonder warm 1apwater, zware constructle, Rc=2,8 m2 KoN, verlichtlng is 8 W/m2, geell WTW
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Figuur 54: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw referentriesituatie (zonder
warm tapwater)

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag Uur primaire energie primaire energie Piek [kW] Piek primaire Piekvermogen
[GJ] [GJ] [m3 aardgas/m~ jaar] energie [kW] [W/m2]
31~ 4210 ]372 16,6 166 124 " 169 "

Tabel 58: Warmtevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie, zonder warm tapwater

Equivalente ufon
vollast
636
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3.5.1.2 Koudevraag referentiesituatie

Jaarbelastingduuykromme koudevraag bi}eenkomstgebouw (626 m2)
zware constructle, war~ltelast an VV volgens schema~s, RC=2,8 m2 K/W, ver]ichting is 8 W/m2~ gsen WTW

6O

200 300 400 500 600
Tijd [uteri]

Figuur 55: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie

Hieronder z~n de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Koudevraag Uur primaire energie [ primaire energie Piek [kW]
[GJ] [GJ]I [m~ aardgas/m2 jaarl
10,3 445 5,4 0,24 33,1

Tabe159: Koudevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie

Piek primaire
ener~ie [kW]

17,5

Piekverrnogen [~NIm2]

52,9

3.5.2 Veranderingen in de warmtevraag
De warmtevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd.
Deze bestudeerde factoren zijn:

¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 m~ K/W);
¯ Warmteterugwinning uit ventilatielucht (rendement 60 en 90 %, in de zomer wordt de

WTW uitgeschakeld);
¯ Minder effici6nte verlichting (12 en 18 W/m~);
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en bakstenen).

In de onderstaande 4 grafieken zijn de effecten van de hierboven genoemde maatregelen in de
vorm van belastingduurkrommes weergegeven. Bij al deze krommes is de warmtevraag voor
warm tapwater niet in bet patroon opgenomen.

Equiva[ente uren
vollast
86
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3.5.2.1 Invloed extra isolatie

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)

Figuur 56: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw: invloed isolatie

3.5.2.2 Invloed warmteterugwinning

140 ¯

,
-~ioo. ~ ~

0o

40

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)
Invloed van warmteterugwinning

20

0
o 500 lO0O 15o0 2000

Figuur    57:    Belastingduurkromme
warmteterugwinning

2500 3000 3500 4000 4500 5000
Tijd [uren]

warmtevraag bijeenkomstgebouw:    invloed
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3.5.2.3 Invloed minder effici~nte verlichting

Jaarbelastingduurl(rommes warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)
Invloed van minder efflcf~nte ver5chting

180 ¯

160 ’

140,

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Tljd [urefl]

Figuur 58: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw: invloed verlichting

3.5.2.4 Invloed gebouwmassa

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)

180

160

140

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Figuur 59: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw: invloed gebouwmassa
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3.5.3 Veranderingen in de koudevraag

De koudevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd. De
bestudeerde factoren zijn:

¯ Zomemachtventilatie;
¯ Buitenzonwering;
¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 m2 K/W).
¯ Minder effici~nte verlichting (12 en 18 W/m2).
¯ Kleinere gebouwmassa (middelzware en lichte soorten beton en bakstenen).

3.5.3.1 Invloed zomernachtventilatie en buitenzonwering

Ten aanzien van zomemachtventil0xie is gerekend met de onderstaande ventilatievouden:

Buitentemperatuur Ventilatievoud
Lager dan 12 °C 0
’ Tussen 12 en 15 °C 1
Tussett 15 en 18 °C 2
Hoger dan 18 °C 0

Tabel 60: Ventilatievouden 9mernachtventilatie biieenkomstgebouw

Ten aanzien van buitenzonweringen is verondersteld dat deze naar beneden worden gedaan
zodra de directe zonnestraling een waarde van 400 W/m2 op het betreffende venster heeft
bereikt.

7O

6O

-~ 30

10,

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)
Invloed van buitenzonwering en zomernachtvenffietie

~uReferentiesituatie (geen buitenzonwering, ~

100 200 300 400 500 600

Tild furen]

Figuur 60: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw: invloed zomernacht-
ventilatie en zonwering
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3.5.3.2 Invloed extra isolatie

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)
Invloed van extra isolatie

o
0 100 200 300 400 500

Figuur 61: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw." invloed isolatie

600
TlJd [uren]

3.5.3.3 Invloed minder efficii~nte verlichting

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)

70.

100 200 300 400 500 6OO

Figuur 62: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw: invloed verlichting
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3.5.3.4 Invloed gebouwmassa

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag bijeenkomstgebouw (626 ms)
Invloed van gebouwmassa

70.

60-

=o 3o,

[-- e entiesituatie (zware constructie)~

200 300 4(]0 500 600
Tijd [uren]

Figuur 63: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw., invloed gebouwmassa
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3.5.4 Samenvatting bijeenkomstgebouw

3.5.4.1 Warmtevraag

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hierboven weergegeven
belastingduurkrommes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder worden de diverse belastingduurkrommes nader toegelicht.

Referentiesituatie

Uit de belastingduurkromme valt op te maken dater slechts een hele korte tijd bet maximale
vermogen wordt gevraagd. Daarnaast heeft de kromme een tamelijk horizontaal verloop vanaf
ca. 3.500 uur tot ca. 4.200 uur. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van warm tapwater,
waarvan is gesteld dat dit gedurende 2 uur per dag wordt afgenomen. Het relatief hoge aantal
uur warmtevraag wordt veroorzaakt door de ruime openingstijden van bet bijeenkomstgebouw.

Invloed van isolatie

Het extra isoleren van het gebouw heefi slechts een geringe invloed op het vefloop van de
belastingduurkromme. Het piekvermogen en het aantal uur warmtevraag worden door extra
isolatie verlaagd. Hierdoor komen de krommes van extra isolatie lager te liggen dan die van de
referentiesituatie.

Invloed van warmteterugwinning

Door waxmteterugwinning wordt bet verloop van de kromme bij relatief hoge vermogens
be’invloed. Dit wordt veroorzaakt doordat de warmteterugwinning alleen (gedeeltelijk) in de
herfst, de winter en (gedeeltelijk) in de lente wordt ingeschakeld. Omdat gedurende deze
periodes de warmtevraag her grootst is, is ook daar her effect van warmteterugwinning het
grootst. Om deze reden liggen de krommes van warmteterugwinning onder die van de
referentiesituatie. Bovendien heeft het bijeenkomstgebouw een relatief hoog ventilatievoud,
waardoor her effect van warmteterugwinning beter merkbaar is.

Invloed van minder effici~nte verlichting

De verlichting be’invloedt de krommes slechts in geringe mate. Doordat her aantal uur
warmtevraag bij toenemend vermogen voor verlichting afne~emt en doordat door toepassing van
minder efficiOnte verlichting de interne warmtelast wordt vergroot, liggen de krommes bij
toenemend vermogen voor veflichting lets onder die van de referentiesituatie.

Invloed van gebouwmassa

Bij een kleinere gebouwmassa kan er minder warmte worden gebufferd. Hierdoor neemt her
benodigde verwarmingsvermogen af, waardoor de krommes bij ldeiner wordende gebouwmassa
onder die van de referentiesituatie komen te liggett.
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3.5.4.2 Koudevraag

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hierboven weergegeven
belastingduurkrommes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder worden de diverse belastingduurkrommes nader toegelicht.

Referentiesituatie

De kromme heeft aanvankelijk een steil verloop. Dit houdt in dater gedurende een korte tijd het
maximum vermogen wordt afgenomen. Vanaf ca. 50 uur heeft de kromme een tamelijk lineair
verloop.

Invloed van buitenzonwering en zomernachtventilatie

Uit de belastingduurkrommes blijkt dat door het toepassen van buitenzonwer’mg en
zomernachtventilatie her aantal uur koudevraag verminderd kan worden. Ten gevolge van
buitenzonwering wordt de warmte instraling door de zon gereduceerd. Hierdoor neemt het
aantal uur koudevraag af.

Door her toepassen van zomernachtventilatie wordt eveneens het aantal uren koudevraag
gereduceerd. Ten gevolge van zomemachtventilatie wordt de gebouwmassa’s nachts afgekoeld,
waardoor deze massa overdag weer warmte kan opnemen. Dit drukt her aantal uur koudevraag.

In dit gebouw blijkt dat het effect van zomemachtventilatie groter is dan die van bet aanbrengen
van buitenzonwering. Dit is geen algemeen geldende regel. Factoren als ventilatievoud (zowel
overdag als % nachts), glasoppervlakte en de verdeling van het glas over de verschillende gevels
hebben allemaal invloed op het aantal uren koudevraag.

Invloed van isolatie

Door extra isolatie neemt het aantal uur koudevraag toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de
warmte binnen het gebouw door de extra isolatie langer wordt "vastgehouden’. Het effect van
extra isolatie op de koudevraag is echter relatief gering. Dit wordt veroorzaakt doordat her
bijeenkomstgebouw een relatief hoog ventilatievoud heeft. Hierdoor kan veel warmte met de
ventilatielucht worden afgevoerd, waardoor extra isolatie een kleinere invloed heeft op de
koudevraag.

Invloed van minder effici~nte verlichting

Door het toepassen van re’ruder effici~nte verlichting zal de irtteme warmtelast toenemen.
Hierdoor neemt het aantal uur koudevraag toe. Ook bij bet bijeenkomstgebouw is het effect van
minder efficifinte verlichting op de koudevraag minder merkbaar dan bij andere gebouwen. Ook
dit wordt veroorzaakt door her relatief hoge ventilatievoud.

Invloed van gebouwmassa

Door het lichter worden van de constructie is her zogenaanade accumulerende verrnogen van de
wanden minder. Hierdoor kunnen de wanden minder koude opnemen, waardoor er ook minder
koude door de wanden kunnen worden uitgestraald naar de diverse ruimtes. Dit heeft tot gevolg
dat her aantal uren koudevraag toeneemt bij afnemende gebouwmassa.
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3.6 Sportgebouw

3.6.1 Algemene omschrijving gebouw

Het sportgebouw dat in dit rapport wordt behandeld bestaat uit een sporthal ter grootte van een
zaalvoetbalveld, met Ideedkamers, een kantine en een opbergruimte. De totale oppervlakte van
het sportgebouw is 2224 m2, bij een totale inhoud van ca. 16.573 m3. De totale oppervlakte van
her gebouw (2224 m2) wordt verwarmd, terwijl een oppervlakte van 265 m2 (alleen de kantine)
wordt gekoeld.

Her sportgebouw is onlangs gebouwd en voldoet aan de EP voor utiliteitsgebouwen. Het
gebouw heeft volgens de EP 4 gebouwfuncties, teweten:

¯ Kantoorgebouw;
¯ Horecagebouw;
¯ Sportgebouw zonder sport;
¯ Sportgebouw met sport.

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de EP-co~ffici~nt voor de betreffende
gebouwftmctie is. Eveneens is de destijds geldende eis voor de gebouwfunctie weergegeven.

Gebouwfunctie EP-co~ffici~nt EP-eis
Kantoorgebouw 1,32 1,60
Horecagebouw 1,57 1,90
Sportgebouw zonder sport 1,82 2,20
Sportgebouw met sport 1,82 2,20

Tabel 63: EP-co~ffici~nten sportgebouw

Dit resulteert in een Q pres. totaal/Q pres. toelaatbaar van 0,83.

De primaire energiegebruiken in MJ volgens de EP-berekening zijn als volgt:

Qprim. verwarming 713189
Qprim. ventilatoren 71273
Qprim. verlichting 393635

~ Qprim. pompen 2403 /
Qprim. koeling 35841
Qprim. warm tapwater 43892

Tabel 64: Energiegebruiken sportgebouw in MJ

De ramen bestaan uit HR glas (U--l,8 W/m2 K). De gevels, de vloer en het dak hebben een Rc-
waarde van 2,9 ma K/W. Ventilatie in her sportgebouw vindt plants met mechanische toe- en
afvoer. Er is geen warmteterugwinningsinstallatie aanwezig. Verwarming vindt plaats door
middel van een HR ketel. Koeling vindt ’,dleen in de kantine plaats. De openingstijden van het
sportgebouw zijn van 15.00 tot 21.00 uur, gedurende 7 dagen per week en gedurende 52 weken
per jaar.
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Gebruikte bouwmaterialen

In het simulatieprogramma zijn de gegevens ingevoerd zoals deze zijn weergegeven op de
bouwtekeningen van bet betreffende sportgebouw. Bij het gebouw worden 2 typen
buitenwanden gebruikt. Een type bestaat uit een binnenspouwblad van metselstenen,
isolatiemateriaal, een luchtspouw en een buitenspouwblad van metselstenen; her andere type
bestaat uit staalplaat, isolatiemateriaal, een luchtspouw en wederom staalplaat.

De vloer bestaat uit een afdeldaag, grindbeton en isolatie. Onder de vloer is een kruipruimte.
Het dak is opgebouwd uit staalplaat, een luchtspouw, isolatiemateriaal en dakbedekking,

De binnenmuren zijn opgebouwd uit een lichte wandconstructie. Alle ramen hebben een U-
waarde van 1,8 W/m2 K, met een zontoetredingsfactor van 70 %. De ramen zijn niet voorzien
van zonweringen.

Interne warmtelast

Het schema "qoor de interne warmtelast is hieronder weergegeven.

Periode Interne warmte- Interne warmte-
last sporthal en last kantine last overige ruimtes

kleedkamers [W/m~] [W/mz] [W/m~]
00.00 - 15.00 uur 0 0 0
15.00 - 21.00 um 15 28 8
21.00 - 00.00 uur 0 0 0
Tabel 65: Interne warmtelasten sportgebouw

Dit schema wordt gedurende 7 dagen per week aangehouden.

Inf!ltratievoud

Ten aanzien van de infiltratie is gerekend met een waarde van 0,26 dm3/s. Dit resulteert in een
infiltratievoud van 0,09 voor de sporthal en 0,24 voor de kleedkamer, de kantine en de overige
ruimtes. Gerekend is dater altijd een constante infiltratie is.

Ventilatievoud

Bij de simulaties is voor het ventilatievoud een schema aangehouden. Hieronder is het schema
voor her ventilatievoud weergegeven.

Periode Ventilatievoud sporthal [-] Ventilatievoud kleedkamer,
,kantine en overige mimten [-]

00.00 - 15.00 uur 0 0
15.00 - 21.00 uur 0,38 0,59
22.00 - 00.00 uur 0 0
Tabel 66: Ventilatievouden sportgebouw

Dit schema is gedurende 7 dagen per week aangehouden.

Gegevens koelinstallatie

De koelinstallatie is zodanig ingezet dat deze inschakelt zodra de temperatuur in een ruimte de
25 °C overschrijdt. ,ads de temperatuur is gedaald tot 24 °C schakelt de koelinstallatie zich weer
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uit. Het in TRNSYS ingezette koelvermogen is groot genoeg om op de warmste dag van het jaar
een temperatuur tussen 24 en 25 °C te behalen.

De koelinstallatie is alleen in de kantine ingezet en wordt alleen ingeschakeld ten tijde dat de
kantine in gebruik is (iedere dag tussen 15.00 uur en 21,00 uur).

Gegevens verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie is zodanig ingezet dat de onderstaande temperaturen gedurende de
weergegeven tijden minimaal behaald kunnen worden (!n de zomerperiode zullen wellicht
overschrijdingen van deze temperaturen optreden, zie gegevens koelinstallatie). Voor alle zones
is bet schema gelijk.

Periode Temperatuur zones [°C]
00.00 - 15.00 uur 15
15.00 - 21.00 uur 18
21.00 -00.00 uur 15
Tabel 67: Temperatuurniveaus sportgebouw

Dit schema wordt gevolgd gedurende 7 dagen per week,

Verwarming tapwater

De energie die nodig is voor de verwarming van het tapwater is niet opgenomen in de
simulaties. De reden hiervoor ligt in bet felt dater tot op heden geen betrouwbare statistische
gegevens over her gebruik van warm tapwater in sportgebouwen beschikbaar zijn.

3.6.1.1 Warmtevraag referentiesituatie

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
zware r;onstructle, R~=2,9 m2 K/W, vorllchting Is 8 Wire2, geen WTW

80,

70,

~. 30

20

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Figuur 64: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw referentiesituatie
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Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Warmtevraag[Gj] Uur primaire[Gj]energie        [m~primaireaardgas/m2energieJaao     Piek [kW]

444     3783       519                 6,5             174
Tabel 68: Warmtevraag sportgebouw referentiesituatie

Piek primaire
energie [kW]

203
Piekvermogen[w/m2178 1

Equivalente uren
vollast

710

3.6.1.2

140

Koudevraag referentiesituatie

daarbelastingduurkromme koelvraag sportgebouw (265 m2)
zware constructie, RC=2,9 m2 K/W, verlichtlng is 8 WIm2, geen WTW

20,

100 200 300 400 500 600 7OO 800

TlJd [uron]

Figuur 65: Belastingduurkromme koudevraag sportgebottw referentiesituatie

Hieronder zijn de resultaten van de simulatie met enkele aanvullende berekeningen in tabelvorm
weergegeven.

Koudevraag Uur primaireenergie primaireenergie
[Gd] [GJ] [m~ aardgas/m2 jaat]
21,8 613 11,4 1,21

Tabel 69: Koudevraag sportgebouw referentiesituatie

Piek [kW]

29,3

Piek prirnaire Piekvermogen
energie [kW] I

3.6.2 Veranderingen in de warmtevraag

Equivalente uren
vollast

2O5

De warmtevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd.
Deze bestudeerde factoren zijn:

¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 mz K/W);
¯ Warmtete~-ugwinning uit ventilatielucht (rendement 60 en 90 %);
¯ Minder effici6nte verlichting (12 en 18 W/m~);
¯ Kleinere gebouwmassa (lichte soorten beton en bakstenen).

In de onderstaande 4 grafieken zijn de effecten van de hierboven genoemde maatregelen in de
vorm van belastingduurkrommes weergegeven.
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3.6.2.1 Invloed extra isolatie

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
Invloed van extra isolatie

80

70

500 1000 1500 2000 2500 3000 45003500 4000

TlJd [uran]

Figuur 66: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw: invloed isolatie

3.6.2.2 Invloed warmteterugwinning

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
Invloed van warmteterugwinnlng

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4500

Tijd [uren]

Figuur 67: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw." invloed warmteterugwinning
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3.6.2.3 Invloed minder efficii}nte verlichting

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
Invloed van mlnder efflciOnte verllchtlng

80-

70-

500 1000 1500 0000
TlJd [uren]

Figuur 68: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw: invloed verlichting

3.6.2.4 Invloed gebouwmassa

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
Invloed van gebouwmassa

70.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
TIJd [uren]

Figuur 69: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw: invloed gebouwmassa
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3.6.3 Veranderingen in de koudevraag

De koudevraag is afhankelijk van vele factoren. Een aantal van deze factoren is bestudeerd. De
bestudeerde factoren zijn:

¯ Zomernachtv entilatie;
¯ Buitenzonwering;
¯ Extra isolatie (Rc=3,5 en 4,5 m2 K/W);
¯ Minder efficifinte verlichting (12 en 18 W/m~);
¯ Kleinere gebouwmassa (lichte soorten beton en bakstenen).

3.6.3.1 Invloed zomernachtventilatie en buitenzonwering

Ten aanzien van zomernachtventilatie is gerekend met de onderstaande ventilatievouden:

Buitentemperatuur Ventilatievoud
Lager dan 12 °C 0
Tussen 12 en 15 °C 0,6
Tussen 15 en 18 °C 1,2
Hoger dan 18 °C 0
Tabe170: Ventilatievouden 9mernachtventilatie sportgebouw

Ten aanzien van buitenzonweringen is verondersteld dat deze naar beneden worden gedaan
zodra de directe zonnestraling een waarde van 400 W/mz op her betreffende vetaster heeft
bereikt.

20

o

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag sportgebouw (265 m2)

100 700 800200 300 400 5(]0 600

rlJd [uren]

Figuur 70: Belastingduurkromme koudevraag sportgebouw: invloed zomernachtventilatie en
buitenzonwering
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3.6.3.2 Invloed extra isolafie

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag sportgebouw (265 m~)
Invfoed van extra Isolatie

140.

120

2O

100 200 300 400

~entiesituatie (Rc=2,9 m2

500 600 700 80O

Figuur 71: Belastingduurkromme koudevraag sportgebouw: in vloed isolatie

3.6.3.3 Invioed minder efficii~nte verlichting

Jaarbelastingduurkrommes koudevraag sportgebouw (265
Invloed van minder effi¢i~inte verliohtlng

20

0
0

Referenties[tuatie (8 W/rn2)~

100 200 300 400 500 600 700 800
Tljd [uren]

Figuur 72: Belastingduurkromme koudevraag sportgebouw." invloed verlichting

ECN-C--99-067 101



3.6.3.4 Invloed gebouwmassa

140.

f20 ¯

20

0

daarbelastingduurkrommes koudevraag sportgebouw (265
Invloed van gebouwmassa

100 200 300 400 500 600 700

Figuur 73: Belastingduurkromme koudevraag sportgebouw: invloed gebouwmassa

3.6.4 Samenvatting sportgebouw

800
TlJd [uren]

3.6.4.1 Warmtevraag

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hierboven weergegeven
belastingduurkrommes hog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder worden de diverse belastingduurkrommes nader toegelicht.

Referentiesituatie

Bij deze belastingduurkromme valt direct op dater vanaf ca, 1200 uur een knik in de grafiek z[t.
Dit wordt veroorzaakt door het verschil in warmtevraag ten tijde dat her sportgebouw in en
buiten gebruik is. Uit de belastingduurkrommes van her sportgebouw tijdens bedrijfstijd en
buiten bedrijf (zie datasheets in de bijlagen) blijkt dat er tijdens bedrijfstijd een warmtevraag is
van ca. 1200 uur.

Tot ca. 1200 uur wordt de kromme voomamelijk bepaald door de warmtevraag ten tijde dat het
gebouw in gebruik is en vanaf 1200 uur wordt de kromme voomamelijk bepaald door de
warmtevraag ten tijde dat het gebouw buiten gebruik is. Omdat de warmtevraag ten tijde dat her
gebouw buiten gebruik is aanzienlijk lager is dan wanneer bet gebouw in gebruik is, is er een
"knik" in de kromme te zien.

lnvloed van extra isolatie

Zoals kan worden verwacht is bet resultaat van extra isoleren dat her aantal uur en de specifieke
warmtevraag en afnemen. Dit is aan de krommes te zien.
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lnvloed van warmteterugwinning

Bij de krommes valt op dater verschillen optreden tot ca. 1200 uur. Daarna zijn de krommes
rain of meer identiek. Dit verschil kan worden verklaard doordat de krommes tot 1200 uur
worden bepaald door de warmtevraag ten tijde dat het gebouw in bedrijf is. Tijdens deze periode
is er ventilatie en is er dus sprake van warmteterugwinning. Omdat door warmteterugwinning
energie wordt bespaard, liggen de krommes voor warmteterugwinning onder die van de
referentiesituatie.

Vanaf ca. 1200 uur wordt de kromme voomamelijk bepaald door de warmtevraag ten tijde dat
het gebouw buiten gebruik is. In deze periode (21.00 tot 15.00 uur) is de ventilatie
uitgeschakeld en is er dus geen sprake van warmteterugwinning. Om deze reden zijn de
krommes identiek.

lnvloed van minder effici~nte verlichting

Ten gevolge van minder effici~nte verlichting is te zien dat de krommes tot ca. 1200 uur bij
toenemend vermogen voor verlichting lager liggen dan in de referentiesituatie. Dit is te
verklaren door bet feit dat de verlichting alleen is ingeschakeld ten tijde dat bet gebouw in
gebruik is. Gedurende deze periode draagt de vedichting zijn steentje bij aan de verwarming.
Bij toenemend vermogen voor verlichting ligt de kromme dus lager dan in de referentiesituatie.

Vanaf ca. 1200 uur wordt de kromme bepaald door de warmtevraag ten tijde dat het gebouw
buiten bedrijf is. Gedurende deze periode is de verlichting uitgeschakeld, hetgeen een rain of
meet identieke kromme oplevert.

Invloed van kleinere gebouwmassa

Tot ca. 1200 uur ligt de kromme voor een zware constructie hoger dan die van een lichte
construcf~e. Dit gedeelte van de kromme wordt bepaald door de warmtevraag ten tijde dat her
sportgebouw in bedrijf is. Met het verwarmen van de lucht in het gebouw wordt ook de
gebouwmassa verwarmd. Bij grotere gebouwmassa’s is meer energie nodig, waardoor de
kromme boven die van een lichte constructie ligt.

Ten tijde dat bet gebouw buiten bedrijf is, zal voor de verwarming van de ruimtes gedeeltelijk
gebruik gemaakt kunnen worden van de "opgeslagen" warmte in de constructie. Omdat
gebouwen met een zware constructie meer warmte kunnen accumuleren, zal er minder
(exteme) warmte nodig zijn. Hierdoor loopt de kromme van zware constructies onder die van
lichte construeties.
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3.6.4.2 Kuudevraag

In de ~abel op de volgende bladzijde zijn de gegevens uit de hierboven weergegeven
belastingduurkrommes nog eens overzichtelijk naast elkaar weergegeven.

Hieronder worden de diverse krommes nader toegelicht.

Referentiesituatie

In de kromme komen weinig steile gedeelten voor. Dit wordt veroorzaakt door de
openingstijden van bet gebouw. Her gebouw is namelijk geopet~d op die momenten dat het
grootste koelvermogen verwacht kan worden. Buiten deze openingstijden is de koeling
uitgeschakeld. Om deze reden is her verschil tussen het maximum en her minimum
koelvermogen niet zo groot. Hierdoor krijgt de kromme een redelijk vlak verloop.

Invloed van zomernachtventilatie en buitenzonwering

Ten gevolge van de aanwezigheid van zonneschermen kan de totale koelvraag worden beperkt
doordat de hoeveelheid (exteme) zonnewarmte kan worden gereduceerd.

Met nachtventilatie wordt de gebouwmassa’s nachts gekoeld, waardoor deze massa overdag een
gedeelte van de koelfunctie overneemt. Dit resulteert in een lager aantal uren koelvraag.

Invloed van extra isolatie

Door extra isolatie neemt her aantal uur koudevraag toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de
warmte binnen het gebouw door de extra isolatie langer wordt "vastgehouden". Hierdoor wordt
tevens bet benodigde koelvermogen vergroot.

lnvloed van minder effici~nte verlichting

Door het toepassen van minder effici~nte verlichting zal de interne warmtelast toenemen.
ITxerdoor neemt bet aantal uur koudevraag en her benodigde koelvermogeu toe.

lnvloed van kleinere gebouwmassa

Door her lichter worden van de constructie is her zogenaamde accumulerende vermogen van de
wandeu wYmder. Hierdoor kunneu de wanden minder koude opnemen, waardoor erook minder
koude door de wanden kunnen worden uitgestraald naar de diverse ruimtes. Dit heeft tot gevolg
dat het aantal uren koudevraag toeneemt bij afnemende gebouwmassa.
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4 BIJLAGEN

In de bijlagen zijn van ieder gebouw zogenaamde datasheets weergegeven. Op deze sheets staan
de warmte- en koudevraag patronen van de referentiesituatie weergegeven. Eveneens is een
tabel weergegeven met de belangrijkste resultaten van de simulaties en de temperatuur
overscttrijdingsuren (temperatuur overschrijdingsuren niet bij her zwembad).

Daarnaast zijn van ieder gebouw de maandbelastingduurkrommes voor zowel de warmte- als de
koudevraag weergegeven (maandbelastingduurkrommes koudevraag niet bij zwembad). Tevens
zijt~ de belastingduurkrommes van de warmtevraag ten tijde dat bet gebouw in en uit bedrijf is
weergegeven (niet bij bijeenkomstgebouw).
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4.1 DATASHEET: Kantoorgebouw

Jaarbelastingduur kromme warmtevmag kantoorgebouw (2048 m~)

120

20,

500 25001000 1500 2000 3000
Tijd ~ure~]

Figuur 74: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw referentiesituatie

Jaarbe|astingduurktomme koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)

5O

10~

700
Tijd [uren]

Figuur 75: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie

Warmtevraag Koudevraag
Vraag [GJ/jaar] 324 39,1
Aantal uren vraag per jaar [-] 2618 441
Primaire energie [GJ/jaar] 379 20,7
Primaire energie [MJ/jaar mz] 2O7 11,3
Piekvraag [kW] 280 86,2
Aantal uur equiv, vollast [-] 321 126
Tabel 72: Overzicht warmte- en koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie
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Jaarbelastlngduurkromme koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
ruImtetemperatuur 22 - 23 °C;, zware constructle, Rc=3,2 m2 K/W, verl]chtlng Is 8 W/m2,

10.

0
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Figuur 76: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie

Koudevraag
Vraag [GJ/jaar] 84,8
Aantal uren vraag per jaar [-] 754
Primaire energie [GJ/jaar] 44,9
Primaire energie [MJ/jaar mz] 24,5
Piekvraag [kW] 104,1
Aantal uur equiv, vollast [-] 226
Tabel 73: Overzicht koudevraag kantoorgebouw referentiesituatie

900 1000
T~|d [uren]

4.1.1 Temperatuur overschrijdingsuren

In de onderstaande tabel zijn de temperatuur overschrijdingsuren (tijdens werktijd en bij
uitgeschakelde koelinstallafie) van 25 en 28 °C weergegeven voor kantoren op de bovenste
verdieping van her gebouw. Er is voor deze verdieping gekozen omdat de bovenste verdieping
her hoogste aantal overschrijdingsuren geeft.

Referentie Warmteterugwinnln~ Verlichting
Configuratie Rc=3,2, wrw~60%, Rc=4,5 90% 12W/m2 18 W/m2 Middel Licht

verl. 8 W/m2, zware

Uren Uren Urea Glen URn

Bovenste kaa-
toot T 25 > °C 759 500 753 521 52~
Bovenste kaa-
toorT 28 > °C 292 81 121 215 87 114
Tabe! 74: Temperatuur overschrijdingsuren kantoorgebouw
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4.1.2 Maandbelastingduurkrommes

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
zware constructle, Rc=3,2 m£ K/W, verllchting is 8 WIm£, WTW=60%

140 .............

5O 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Tl|d [uren]

Figuur 77: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw januari - april

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m2)
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Tqd [uren]

Figuur 78: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw oktober - december
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60,

Maandbelastingduurkrommes koudevraag kantoorgebouw (1777 m2)
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Figuur 79: Belastingduurkromme koudevraag kantoorgebouw juni - augustus

4.1.3 Jaarbelastingduurkrommes kantoorgebouw tijdens en buiten bedrijfstijd

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag kantoorgebouw (2048 m=)
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80.
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Figuur 80: Belastingduurkromme warmtevraag kantoorgebouw tijdens en buiten bedriffstijd

Tijdens bedrijfstijd Buiten bedrijfstijd
Warmtevraag [GJ/~aar] 307 17
Aantal uren vraa_g per jaar [-] 171l 9O7
Primaire energie [GJ/jaar] 359 20
Primaire energie [MJ/jaar mz] 196 11
Piekvraag [kW] 280 43

Tabe175: Overzicht warmtevraag kantoorgebouw tijdens en buiten bedriffstijd
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4.2 DATASHEET:Klinisch gezondheidszorggebouw

Jaarbelastlngduurkromme warmtevraag klin[sch gezondheldszorggebouw
(~o6 m~)

Figuur 81: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw
referentiesituatie

Jaar belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw (135 m~)

GO0 700 800 900

TlJd [uron]

Figuttr 82: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw
referentiesituatie

Warmtevraag Koudevraag
Vraag [GJ/jaar] 154 2,4
Aantal uren vraag per jaar [-] 3792 334
?rimaire energie [GJ/jaar] 180 1,3
Primaire energie [MJ/jaar m~] 356 9,6
Piekvraag [kW] 55 5,2
Aanta| uur equiv.vollast [-] 778 128
Tabel 76: Overzieht warmte- en koudevraag klinisch gezondheidszorgebouw referentiesituatie
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Jaarbelastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheJdszorggebouw (135 m2)
Rulmtetemperatuur 22 - 23 °C, zware construct[e, R¢=2,5 m2 K~W, verllchtlng is 12 W/m2, geen WTW

50,

10-
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Figuur 83: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw
referentiesituatie

Koudevraag
Vraag [GJ/jaar] 7,7
Aantal uren vraag per jaar [-] 996
Primaire energie [GJ/jaar] 4,1
Primaire energie [MJ/jaar ms] 30,4
Piekvraag [kW] 6,6
Aantal uur equiv, vollast [-] 324
Tabel 77: Overzicht koudevraag kliniseh gezondheidszorgebouw referentiesituatie

4.2.1 Temperatuur overschrijdingsuren

In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingsuren (tijdens de openingstijden van het gebouw
en bij uitgeschakelde koelinstallatie) van 25 °C weergegeven in de woonzone.

Referentie Warmteterugwimlin~ Verlichting

Config~ratie = Rc=2,5, geen WTW, Rc=3,5 Rc~4,5 60% 90% 18 W/m2 Middel Licht
verl. 12 W/m2, zware

Woonzone 515 1041 1482 515 515 637 67O 875

Tabel 78: Temperatuur overschrijdingsuren klinisch gezondheidszorggebouw
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4.2.2 Maandbelastingduurkrommes

120

100

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag klJnisch gezondheidszorggebouw
(506 m21

zware ~onstr~tie, RC=2,5 m2 K/W, verllclltJng Is t2 W/m2, gesn WTW

......... Maart
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Figuur 84: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw januari - mei
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~ 40
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Figuur 85: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw september -
december
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10,

Maandbelastingduurkrommes koudevraag klinisch gezondheldszorggebouw
(135 m2)

zware constructle, Rc=2~5 mR KJW~ verllchtln~ is 12 W/m2

2O

,Augustus

Tijd lumen]

Figuur 86: Belastingduurkromme koudevraag klinisch gezondheidszorggebouw juni - augustus

4.2,3 Jaarbelastingduurkrommes ldiniseh gezondheidszorggebouw tijdens en
buiten bedrijfstijd

Jaa~’belastlngduurkrommes warmtevraag kllnisch gezondheidszorggebouw
(505 m~)

zware constructle, RC=2,5 m2 KJW, veNIchtitlg is 12 W/m2~ geen WTW

100

2O

Figuur 87: Belastingduurkromme warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw tijdens en
buiten bedrijfstijd

Tijdens bedrijfstijd Buiten bedrijfstijd
Warmtevraag [GJ/jaar] 147 8
Aantal uren vraag per jaar [-] 3278 514
?rimaire energie [GJ/jaar] 171 9
Primaire energie [MJ/jaar m~] 340 16
Piekvraag [kW] 55 18
Tabe179: Overzicht warmtevraag klinisch gezondheidszorggebouw tijdens en buiten bedrijfstijd
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4.3 DATASHEET: Zwembad

140

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag zwembad (3293 m2)
zware ¢onstr tzctie, Rc=3,2 m2 K/W, verllchting is 8 Wire2,
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Figuur 88: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad referentiesituatie

Warmtevraag
Vraag [GJ/jaar] 5450
Aantal uren vraag per jaar [-] 8760
Primaire energie [GJ/jaar] 10481
Primaire energie [MJ/jaar mz] 3183
Piekvraag [kW] 415
Aantal uur equiv, vollast [-] 3648
Tabe180: Overzicht warmtevraa zwembad referentiesituatie

Opmerkingen

Het zwembad is niet voorzien van een koelinstallatie. Om deze reden zijn er geen
belastingduurkrommes van de koudevraag gemaakt.

Vanwege de hoge temperaturen die in de ruimtes van het zwembad heersen, zijn er eveneens
geen temperatuur overschrijdingsberekeningen uitgevoerd.
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4.3.1 Maandbe|astingduurkrommes

140 ¯

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 m2)

2O

8O0
Tijd ~uren]

Figuur 89: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad januari - april

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 m2)
zware ¢onstructle, RC=3,2 m2 K/W, verllchting Is 8 W/m2, WTW=70 %

TiJd [uren]

Figuur 90: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad mei - augustus
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Maandbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 ill2)
zware const ructie~ Rc~2 m2 K/W~ vedichtlng is 8 W/m2, WTW=70 %
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Figuur 91: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad september - december

4.3.2 Jaarbelastingduurkrommes zwembad tijdens en buiten bedrijf

Overzicht jaarbelastingduurkrommes warmtevraag zwembad (3293 m=)

zware constr=lctie, R0=3,2 m2 K/N, verricht~ng is 8 W/m2, WTW=70%

140 ¯

120 -

r. i

~ 6O

~" 40

1000

__ __           __               --Tijdens bedrijfs6jd (07.00 - 23,00 uur)
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Figuur 92: Belastingduurkromme warmtevraag zwembad tijdens en buiten bedriffstijd

Tijdens bedrijfstijd Buiten bedrijfstijd
Warmtevraag [GJ/jaar] 4652 798
Aantal uren vraag per jaar [-] 6205 2555
Primaire energie [GJ/jaar] 8946 1535
Primaire energie [MJ/jaar mz] 2717 466
Piekvraag [kW] 415 138
Tabel 8l: Overzicht warmtevraag zwembad tijdens en buiten bedrijfstijd
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4.4 DATASHEET: Onderwijsgebouw.

Zwareconstructie, Rc=2,5 m~ K/W, verlichting 8 W/m~, geen wtw

Figuur 93 : Belasingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie

Figuur 94 : Belastingduurkromme schoolkoeling referentiesituatie

Warrntevraag Koudevraag
Vraag (GJ/~aar) 180,6 6,09
Aantal uren vraa_g per jaar 1143 232
Primaire Energie (GJ/jaar) 211 3,17
Primaire Energie (MJ/jaar/m2) 431 14
Piekvraag (kW) 116 22
Aantal uren equiv, vollast [-] 432 276
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DATASHEET: Onderwijsgebouw.
Maand belastingduurkromme verwarming

Figuur 95: Belastingdtturkromme schoolverwarming maand janttari

2O0,O

Figuur 96 :Belastingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie maand februari
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DATASHEET: Onderwijsgebouw.

Maand belastingduurkromme verwarming

Figuur 97 : Belastingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie maand maart

Figuur 98 : Belastingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie maand april
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DATASHEET: Onderwijsgebouw.
Maand belastingduurkromme verwarming

Figuur 99 : Belastingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie maand october

0,0
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Urea

Figuur 100 :Belastingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie maand november
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DATASHEET: Onderwijsgebouw.
Maand belastingduurkromme verwarming

Belastingduurkromme ver~arming maand : december

Figuur 101 :Belastingduurkromme schoolverwarming referentiesituatie maand december
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DATASHEET: Onderwijsgebouw.
Belastingduurkromme verwarming dagperiode

120,0

fO0,O

89,0

60,0

2OO 4OO 6OO 800 10~ 1200 14~0

Figuur 102 :Belastingduurkromme schoolverwarmimg dagperiode referentiesituatie

Belastingduurkromme verwarming nachtperiode

Figuur 103 ." Belastingduurkromme schoolvrwarming referentiesituatie nachtperiode
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DATASHEET: Onderwijsgebouw.
Belastingduurkromme koeling dagperiode

Figuur 104 : Belastingduurkromme koudevraag schoolgebouw dagperiode

Figuur 105 :Belastingduurkromme koudevraag schoolgebouw referentiesituatie
nachtperiode
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4.5 DATASHEET: Bijeenkomstgebouw

160

daarbelastingduur kromme warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)

5OO

Figuur 106: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie

daar be~astlngduurkromma koudevraag blJeenkomstgebouw (626 m~)

60~

Figuur 107: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw referentiesituatie

Ivraag [GJ/jaar]
Warmtevraag Koudevraag

318 10,3
Aantal uren vraag per jaar [-] 4210 445
Primaire energie [GJ/jaar] 372 5,4
Primaire energie [MJ/jaar mz] 595 8,7
Piekvraag [kW] 106 33,1
Aantal uur equiv, vollast [-] 833 86
Tabel 82: Overzicht warmte- en koudevraag bijeenkomst ebouw referentiesituatie

126 ECN-C--99-067



4.5.1 Temperatuur overschrijdingsuren

In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingsuren weergegeven voor de 3 zones van het
bijeenkomstgebouw. Alleen de tu’en dat de temperatuur hoger is dan 25 °C en optreden tussen
07.00 en 23.00 uur zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Referentie Isolatie Warmteterugwinning Verlichting Gebouwmassa
Configumfie Rc=2,8, geenWq~V, verI. 8 Rc=3,5 RC=4,5 60% 90% 12W/m2 18W/m2 Licht Middel

Urea 1Jren Uren

Zone 1 798 911 1009 798 798 895 1008 883 824

Zone 2 118 178 218 118 118 203 312 141 117

Zone 3 406 463 506 406 406 538 866 687 552

Tabel 83: Temperatuur overschrijdingsuren bijeenkomstgebouw

4.5.2 Maandbelastingduurkrommes

180,

140,

ol

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m2)
zware ¢onstructle, Rc=2,8 m2 K/W, verllchtlng is 8 Wire2, geerl WTW

4~ 59O 60O

Figuur 108: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw januari - mei

700
TlJd [uronl
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180,

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag bijeenkomstgebouw (626 m~)
zware ¢onstructle, Rc=2,8 m2 K/W, verlichting is 8 W/m2, geen WTW
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Figuur 109: Belastingduurkromme warmtevraag bijeenkomstgebouw september - december

Maandbelastingduurkrommes koudevraag biJeenkomstgebouw (626 m2)
zware consttucIle, R¢--2,8 m2 KIN, verllchtlng is 8 W/m2
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Figuur 11 O: Belastingduurkromme koudevraag bijeenkomstgebouw juni -augustus

Opmerking

Van het bijeenkomstgebouw zijn geen belastingduurkrommes opgesteld van de warmtevraag
tijdens en buiten bedrijfstijd. De reden hiervoor is dat de warmtevraag buiten de bedrijfstijd van
het gebouw ca. 1% van de totale warmtevraag is.
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4.6 DATASHEET: Sportgebouw

Jaarbelastingduurkromme warmtevraag sportgebouw (2224 m2)

Figuur 111: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw referentiesituatie

daarbelastlng~luur kromme koelvraag sportg~bouw (265 m~)

Tlld [uren]

Figuur 112: Belastingduurkromme koudevraag sportgebouw referentiesituatie

Warmtevraag Koudevraa~
Vraag [GJ/jaar] 444 21,6
Aantal uren vraag per jaar [-] 3783 613
Primaire energie [GJ/jaar] 519 11,4
Primaire energie [MJ/jaar mz] 233 43
Piekvraag [kW] 174 29,3
Aantal uur equiv, vollast [-] 709 205
Tabe184: Overzicht warmte- en koudevraag sportgebouw referentiesituatie
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4.6.1 Temperatuur overschrijdingsuren

In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingsuren weergegeven voor de kantine en de
sporthal van het sportgebouw. Alleen de uren dat de temperatuur hoger is dan 25 °C en optreden
tussen 15.00 en 21.00 uur zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Referentie War~nteterugwinning Verlichting Gebouwmassa
2onfigurade Rc=2,8, geen Wq~V, verLRc~3,5 R¢~4,5 WTW=60% WqaN=90% 12 W/m2 18 W/m2 Licht

8 W/m2, zware constr.

Sporthal 9 9 9 36 74 33

Kantine 722 767 826 722 722 799 864 829

Tabel 85: Tern ~eratuur overschrijdingsuren sportgebouw

4.6.2 Maandbelastingduurkrommes

Maandbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
zware construotie, Rc=2,9 m2 K/W, verllchtlng is 8 W/m2, geen WTW

100 200 300 400 500 600 700

Figuur 1 l 3: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw januari - april
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Maandbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
zware constructie, RC=2,9 m2 K/W, verJIchting is 8 W/m2, geen WTW

120

1(]0 --

20

100 200 300 400 500 600 700 8O0
Tijd [uren]

Figuur 114: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw oktober - december

Maandbelastingduurkrommes koudevraag sportgebouw (265 m2)
zware constructle, RC=2,9 m2 K/W, verlichting is 8 WIm£

~" 4~

_
40 60 80 1 O0 120 140 160 180 200

Tljd [uren]

Figuur l 15: Belastingdaurkromme koudevraag sportgebouw juni - augustus
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4.6.3 Jaarbelastingduurkrommes sportgebouw tijdens en buiten bedrijfstijd

Jaarbelastingduurkrommes warmtevraag sportgebouw (2224 m2)
zware constructle, Rc=2,9 m2 KIW, verllchting is 8 W/m2, geen WTW

80.

70.

500 1000 1500

L~=B~en bedrijfstijd (21.00 - 15,00 uur) /

2000 2500 3000 3500 4000 4500
Tijd [uren]

Figuur 116: Belastingduurkromme warmtevraag sportgebouw tijdens en buiten bedrijfstijd

Tijdens bedrijfstijd Buiten bedrijfstijd
Warmtevraa~ [GJ/jaar] 357 87
Aantal uren vraag per jaar [-] 1407 2376
Primaire energie [GJ/jaar] 417 102
?rimaire energie [MJ/jaar mz] 187 46
Piekvraag [kW] 174 44
Tabel 86: Overzicht warmtevraag sportgebouw tijdens en buiten bedriffstijd
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5 OVERZICHT EN CONCLUSIES

De jaarbelastingduurkromme van de warmtevraag of de koudevraag van een gebouw maakt het
aantal uren zichtbaax dat de verwaxmingsinstallatie of koelinstallatie gebruikt wordt en tevens
welk deel van het vermogen wordt ingezet om aan de warmtevraag of de koudevraag te
voldoen. De warmtevraag of koudevraag wordt door verschillende factoren bepaald. Om inzicht
te verkrijgen welke factoren in welke mate bij welk type utiliteitsgebouw een rol spelen zijn
van een aavttal utiliteitsgebouwen de jaarbelastingduurkrommes bepaald. Tevens is onderzocht
in welke mate vraagbeperkende maatregelen doorwerken in de jaarbelastingduurkrommes.

Warmtevraag
In de navolgende tabel wordt voor de onderzochte gebouwen het aantal uren warmtevraag en de
warmtevraag vermeld.

Totaal aantal uren warmtevraag Warmtevraag (GJ)
Onderwijsgebouw 1143 181
Kantoor 2618 324
Bijeenkomstgebouw 4694 328
Sportgebouw 3783 444
Zwembad 8760 5450
Gezondheidsgebouw 4379 187
Tabel 87: Overzicht warmtevraag en aanatal uren warmtevraa van de gebouwen in de
referentiesituatie

In de onderstaande tabel worden voor de referentiesituatie de gegevens van de
belastingduurkrommes nog eens vermeld.

<10 10 tot 20 tot 30 tot 40 tot 50 tot ~0 tot 70 tot 80 tot ~0 tot 100
20 30 40 50 60 70 80 90 100

’,chool 104 152 171 212 186 127 84 46 36 24 1
Kantoor 15611 447 281 165 83 31 25 12 9 3 1
Bijeenkomst- 1934 1069 78O 3O5 273 17& 107 39 7 3 1

i~ebouw
Sportgebouw 2046 599 149 230 245 232 169 82 26 4 1
Zwembad 8 1050 1851 1302 1708 109~ 1156 489 93 10 1
Gezondheid- 150C 1248 710 409 189 13~ 85 62 27 9 1
gebouw
Tabel 88: Aanml uren warmtevraag naar percenatges maximaal vermogen

De afwijkende vorm van de kromme van het onderzochte zwembad kan verklaard worden door
hoge warmtevraag door hoge binnentemperaturen en warmte nodig om verdampingswarmte bij
te suppleren alsmede lange openingstijden.
Het vedoop van de kromme van bet ottderwijsgebouw wordt sterk gepaald door de
gebruikstijden
(van 9.00 - 16.00 en de vakanties)

ECN-C--99-067 133



Koudevraag

Totaal aantal uren koudevraag Koudevraag (GJ)
Onderwijsgebouw 248 6
Kantoor 441 39
Bijeenkomstgebouw 445 10
Sportgebouw 613 22
Gezondheidsgebouw 334 2,4
Tabel 89 : Koudevraag en aantal uren koudevraag gebouwen in de referentiesituatie

<1o 10tot 20tot 30tot 40tot 50tot 60tot 70tot 80 tot 9090 tot 100100
20 30 40 50 50 70 80

School 46 54 43 26 20 19 16 16 5 2 1
Kantoor lOl IOO 55 72 39 26 19 17 4 7 1
Bijeenkomst 166 106 59 56 27 10 4 0 4 2 1
gebouw
Sportgebouw 81 123 ’113 93 63 53 34 27 21 4 1
Gezondheid 29 ’32 46 65 62 37 11 2 2 1
Gebouw

Tabel 90: Aantal uren warmtevraag naar percenatges maximaal vermogen

In de onderstaande figuur zijn de krommes voor de referentiesituatie bij elkaar gezet

---O-- school

--~ kantoor

bijeenkomst gebou,

..... ~....-. sportgebouw

+ gezondheidgebouw

<10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
tot tot tot tot tot tot tot tot tot
20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figuur 117.’ Overzicht aantal uren warmtevraag per percentagegroep van het maximaal
vermogen in de referentiesituatue

Effect van vraag beperkende maatregelen
Warmtevraag
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Invloed massa
De onderzochte gebouwen kenmerken zich door een zware gebouwmassa.
Het effect van een zwaardere massa is dat de warmtevraag toeneemt omdat een deel van de
warmte gebruikt zal worden om de gebouwmassa op te warmen.
Hoe zwaarder het gebouw hoe meer warmte gevraagd wordt. Een deel van deze warmte wordt
in de massa opgeslagen en komt nadat de verwarming is uitgeschakeld langzaam weer vrij. Er
tree& een verschuivhag op ha het gevraagde vetwatmingsvermogen. Als bet gebouw een lichte
constructie heeft zal weinig warmte nodig zijn om doze massa op te warmen. Resultaat is een
lagere warmtevraag. Hot aaatal urea bij lichte constructies met een warmtevraag neemt bij de
verschillende gebouwen toe: dat betekent dat er meer urea zijn met een warmtevraag met een
klein vermogen.

Invloed warmteterugwinning
In de onderstaande tabel een overzicht van de uren warmtevraag en het percentage maximaal
vermogen.

School               <10 10 tot 20 to 30 tol 40tot50 50 tot BO to1 70 tot 80 to ~OtotlO0 100
30      40               60      70      80      ~0

,eon WTW 104 152 171 212 186 127 84 46 36 24 1
30%wtw 174 221 279 196 116 63 32 15 9 8 1
~0%w~w 249 314 252 122 66 33 14 7 3 4 2

Kantoor

)0% wtw 1620 424 257 126 61 28 21 12 9 3 1
Sijeenkomst gebouw

]0% wtw 1730 748 895 601 257 93 65 24 7 2 1
60%wtw 1404 898 931 457 200 106 70 28 6 2 1
geenwtw 1934 1069 780 305 273 176 107 39 7 3 1

Spo~gebouw
90%wtw 1525 796 292 239 253 225 164 75 51 6 1
60%wtw 1653 730 210 226 250 242 162 83 46 3 1
geenwtw 2046 899 149 230 245 232 169 82 26 4 1

Zwembad

90%wlw 10 1148 1904 1649 1262 1129 I 1104 457 87 9 1
70%wtw 8 1050 1851 1302 1708 1092]    1156 489 93 10 1

~ezondheidgebouw
90%wtw 1502 1317 573 257 184 126 75 61 33 12 1
60%wtw 1410 1342 567 232 187 134 87 54 29 12 1
9e~wtw 1500 1248 710 409 189 139 35 62 27 9 1

Tabel 91: Overzicht van de uren warmtevraag en het percentage maximaal vermogen.

De algemene tendens is dat bij 90% wtw het aantal uren met een hoger gevraagd vermogen
afnemen t.o.v de situatie als geen wtw wordt toegepast. De installatie draait bij 90% wtw dus
vaker met kleinere vermogens
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lnvloed vergrote isolatie
In onderstaande tabel zijn warmtevraag en het aantal uren nog eens wem’gegeven

Warmtevraag Tijd
Schoolgebouw

Rc=2,5 181 1143
Rc=3,5 177 t140
Rc=4,5 173 1135

Kantoorgebouw
Rc=3,5 324 2618
Rc=4,5 281 2442

Bijeenkomst
Gebouw

328 4694
Rc=3,5 307 4640

287 4590
Sportgebouw

Rc=2,5 444 3783
Rc=3,5 407 407
Rc=4,5 352 352

Zwembad
Rc=2,5 5450 8760
Rc=4,5 5046 8760

Gezondheidszorg
Gebouw

Rc=2,5 187 4379
Rc=3,5 161 4046

145 3858
Tabel 92: Warmtevraag en uren warmtevraag bij toepassing extra isolatie in de
referentiesituatie
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S~hool

<10 10 tot 20 20 tot 30 30t~ 40 40t~ 50 50t~ 60 50t~ 70 tot 80 go tot 90 90t~ 100 lOO
Rc=2,5 46 54 43 26 20 19 16 16 5 2 1
Rc=3,5 33 62 38 3O 14 17 18 11 7 1 1
Rc=4,5 26 65 42 33 12 2O 18 10 8 1 1

1561 447 281 165 83 31 25 12 9 3 1
Rc=4,5 1479 424 265 140 65 28 2O 10 7 3 1

Bijeenkomst
gebouw

R0=2,5 1934 1069 780 305 273 176 107 39 7 3 1
F~c=3,5 1948 1074 727 305 261 172 103 4O 6 3 1
F~c=4,5 1959 1106 665 285 264 171 9O 41 6 2 1

Sportgebouw
qC=2,5 2046 599 149 230 245 232 169 82 26 4 1
FIc=3,5 2028 456 135 241 232 237 149 79 25 4 1
q0=4,5 1861 3O7 154 233 237 203 126 75 25 3 1

Zwembad
IRC=2,5 8 1050 1851 1302 1708 1092 1156 489 93 10 1
Rc=4,5 23 1439 1445 1277 1759 1093 1145 483 85 9 1

Gezondheldgebouw
IRC=2,5 1500 1248 710 409 189 139 85 62 27 9 1
Rc=3,5 1398 1300 610 300 145 116 87 57 22 10 1
Rc=4,5 1395 1271 540 246 132 112 75 56 2O 10 1

Tabe193 : Uren warmtevraag per percentage maximaal vermogen bij toepassen extra isolatie
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Invloed interne warmte
In de onderstaande tabel worden de waarden weergegeven.

Warmtevraag Ti]d
Schoolgebouw

LagelW 181 1143
HogelW 162 1138

Kantoorgebouw
Lage IW 324 2618

Midden 1W 299 2544

]
Hoge IV4 264 2449

Bijeenkomst
Gebouw

LagelW 328 4694
MiddenBN 313 4599

Hoge IW 293 4458
Sportgebouw

Lage!W 444 3783
Midden IW 379 3729

HogeYvV 326 3657
Zwembad

Lage IW 5450 8760
HogelW 4732 8760

Gezondheidszorg
Gebouw

Midden 1W 187 4379
HogelW 159 4085

Tabel 94: Warmtevraag en uren warmtevraag bij verschillende interne warmtebelastingen in de
referentiesituatie
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School
<1o tot 20 -~Ot~ 30 30 tot 40 40t~ 5O 50tot60 60 tot 70 FO tot 80 80t~ 90 90t~ 100 lOO

Iwreferentie 95 142 157 216 187 141 39 53 35 28
IWhoog 116 166 188 2O9 183 108 75 38 34 20

IWreferentie 1561 447 ->81 165 83 31 ~25 12 9 3
IWmiddel 1555 ~.21 263 153 73 29 26 f3 7 3
IWhoog 1555 390 ->28 143 6O 30 ’18 13 8 3

E~ijeenkomst gebouw
IWreferentie 1934 1069 780 305 273 176 107 39 7 3
IWmiddel 1910 11058 (40 311 259 169 98 ~4 5 4
IWhoog 1880

1038
584 306 243 158 95 ~14 fi 4

sportgebouw
IWreferentie 2046 599 149 230 245 232 169 82 26 4
iWmiddel 1995 1655 198 234 230 200 121 22 4
IWhoog 1942 695 .~67 201 212 163 101 54 18 3

zwembad
IWreferentie 8 1050 f851 1302 1708 1092 1156 ~89 93 10
Whoog 14 815 22O0 1854 1327 1333 857 287 63 9

gezondheidgebouw
llWhoog 1494 1303 542 ->55 182 126 77 58 34 13
Iwrefetentie 1500 1248 189 139 95 162 9
=m dde)

Tabel 95: Uren warmtevraag naar percentage maximaal vermogen bij toepassen verschillende
interne warmtelasten

Bij de meeste gebouwen [eidt een verhoging van de interne warmtelasten tot een hogere
benuttingsgraad van de installatie tot ongeveer 50%, daarna wordt de benuttingsgraad van de
installatie lager dan bij lage interne warmtelasten.
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Koudevraag

Invloed verandering massa

Koudevraag Tijd
Schoolgebouw

Lagemassa
Middel massa7,9

264
246

Hoge massa 248
Kantoorgebouw

Lage massa 486
Middel massa43,1 450

Hoge massa39,1 441
Bijeenkomst
Oebouw

Lagemassa14,5
Middel massa12,5 577532

Hoge massa10,3 445
Sportgebouw

Lage massa27,3 724
Middelmassa21,6 613

Gezondheidszorg
Gebouw

Lage massa4,4 561
Middel massa3,3 436

Hoge massa2,4 334
Tabel 96: Invloed massa op koudevraag in de referentiesitnatie

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat voor alle gebouwtypen de vergroting van de massa invloed
heeft op de koelvraag en het aantal uren dat koeling wordt gevraagd: een grotere gebouwmassa
reduceert het aantal koeluren en de totale koelvraag.

<10 10 20 tot 30 tot 40tot 50 tot 60 tot 70 tot 80 tot 90 100
tot 30 40 50 70 80 90 tot
20 100

School 46 54 26 20 19 16 16 5 2
Kantoor 101 10055 72 39 26 19 17 4 7 1
Bijeenkomst gebouw 166 10669 56 27 10 4 0 4 2
Sportgebouw 81 123 113 93 63 53 34 27 21 4
Gezondheidgebouw 29 32 46 65 62 37 11 2 2
Tabel 97 : Uren koudevraag naar percentage maximaal vermogen bij toepassen verschillende
interne warmtelasten
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lnvloed mate van &olatie
Koudevraag Ti]d

Schoolgebouw
Rc=2,5 6,0 232
Rc=3,5 6,6 236

7,I 248
Kantoorgebouw

39,1 441
Rc=4,5 47,7 516

Bijeenkomst
Gebouw

10,3 445
Rc=3,5 11,1 488
Rc=4,5 11,4 519

Sportgebouw
Rc=2,5 21,6 613
Rc=3,5 23,0 655
Rc=4,5 25,7 718

Gezondheidszorg
Gebouw

Rc=2,5 2,4 334
4,6 582

Rc=4,5 6,7 855
Tabel 98 :Invloed extra isolatie op koudevraag in de referentiesituatie

<1 10 20 tol ’30 tot40 tol5O 60 tot 70 70 tot80 tot90 tol 100
0 tot 3O 40 5O tot 80 90 100

20 60
School 104 152 171 212 186 127 84 36 24 1
Kantoor
,Bijeenkomst 166 106 69 561 27 10 4 0 41 2 1
gebouw
Sportgebouw 81 123l 113 93 63 53 34 27 21 4 1
Gezondheidge29 32 46 65 62 37 11 2 2 1
bouw

Tabel 99 : Uren koudevraag naar percentage maximaal vermogen bij toepassen verschillende
interne warmtelasten
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lnvloed interne warmtelasten

Koudevraag Tijd
Schoolgebouw

L~elW 6,0 221
Hoge IW 7,1 257

Kantoorgebouw
Lage lW 39,1 441

Midden IW 50,1 509
Hoge IW 628

Bijeenkomst
Gebouw

Lage IW 10,3 445
Midden IW 12,2 498

Ho~ IW 15,5 554
Sport_gebouw

Lage IW 21,6 613
Midden IW 25,5 705

Hoge IW 29,3 778
Gezondheidszorg
Gebouw

Lage I’W 2,1 334
Midden IW 2,4 302

Hog� IW 3,1 4O3
Tabe! 100: Invloed interne warmtelasten op koudevraag en uren koudevraag

<10 20 tot 30 tot40 tol50 tot 60 tot 70 tot 80 tot90 tol
10tot 30 40 50 ~0 70 80 90 100
20

School 41 38 22 2C 17 14 15 4 2
Kantoor 101 1001 55 72 39 26 19 17 4 7
Bijeenkomst 166 10~ 69 56 27 10 4 0 4 2
gebouw
Sportgebouw 81 123 113 93 63 53 34 27 21 4
Gezondheidgeb 30 32 31 55 47 43 43 15 3 2
OllW
Tabel 101: Uren koudevraag naar percentage maximaal vermogen bij toepassen verschillende
interne warmtelasten

Lage interne warmtelasten leiden tot een lagere koudevraag en minder aantal uren koudevraag.
Worden de interne warmtelasten vergroot dan leidt dit niet alleen tot een hogere koude vraag en
aantal uren koude vraag ook de benuttingsgraad kan de installatie wordt over de hele linie
hoger: de installatie staat langer op een hoger vermogen bij.
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lnvloed zomernachtventilatie en actieve zonwering

Koudevraag Uren
Schoolgebouw

Referenfie6,0 232
Zonwering5,8 226

Zomemacht3,2 166
Kantoorgebouw

Zonwering 39,1 441
Zomemacht15,9 173

Bijeenkomst
Gebouw

Referentie10,3 445
Zonwering7,7 380

Zomemacht5,9 246
!Spoggebouw

Referentie21,6 613
Zonwering15,8 548

Zomernacht19 556
Gezondheidszorg
Gebouw

Referentie2,4 334
Zonwering 1,5 207

Zomemacht1,9 255
Tabel 102: Invloed zonwering en zomernachtventilatie op koudevraag referentiesituatie

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat alleen bij bet sportgebouw en het gezondheidsgebouw
zonwering beter werkt dan zomemachtventilatie; bij alle andere gebouwen leidt
zomernachtventilatie tot een verminder’mg van bet aantal koelvraaguren en tot een lagere
koelvraag.
In de onderstaande figuur wordt dit nogeens geillustreerd.

gezondheidsgebouw

70
60
50
40
30
20
10

0

+ referentie

--w.,, zonwering

:: zomernachl
ventilatie _]

Figuur l l 8: Verloop koudevraag bij toepassing zonwering/zomernachtventilatie tn de
referentiesituatie
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Als oorzaak hiervoor kunnen de langere gebruikstijden worden worden aangemerkt. De
openingstijden voor beide gebruiken eindigen om 23.00 uur’s avonds: de zomemachtventilatie
heeft een kortere tijd tot zijn beschilddng om de massa af te koelen.

<10 10 tot 20 tot 30 tot 40 tot 50 tot 60 tot ’70 tot 80 tot 90 100
2O 30 40 50 60 70 80 90 tot

100
School 46 54 43 26 20 19 16 16 5 2 [1
Kantoor 10l 100 55 72 39 26 19 17 4 7 1
Bijeenkomst 166 106 69 56 27 10 4 0 4 2
gebouw
Spo~gebouw 81 123 113 93 63 53 34 27 21 4 1
Gezondheidgeb29 32 46 65 62 37 11 2 2 1
3tlW

Tabel 103: Uren koudevraag naar percentage maximaalvermogen bijtoepassen
zonwering/zomemachtventilatie

Jaarbelastingsduurkrommen en warmtepomp systemen.

Een grondige analyse van de manier waarop de jaarbelastingsduurkrommen gebmikt kunnen
worden voor het vaststellen van de optimale wm’mtepomp systeemconfiguratie valt buiten her
kader van de opdracht. Toch geven de resultaten van deze studie aanleiding tot enkele
kwalitatieve beschouwingen.
Uit her geheel nan resultaten voor de verschillende gebouwtypen valt allereerst te concluderen
dat een juiste keuze voor een verwarmingssysteem alleen kan plaatsvinden als het thermisch
gedrag van het geboaw plus installaties zo goed mogelijk wordt gesimuleerd. Veel van de in
deze studie doorgevoerde variaties leiden tot een niet geringe wijziging van de vorm van de
jaarbelastingsduurkromme en her totale energieverbruik voor verwarming of koeling. Een
optimale configuratie kan alleen dan gevonden worden als er een complete vergelijking wordt
gemaakt van mogelijke uitvoeringsvormen, inclusief de hiermee gepaard gaande
investeringskosten en variabele kosten.
Een tweede punt betreft de vorm van de berekende jaarbelastingsduurkromme voor
verwarming van de verschillende gebouwtypen. Heel algemeen kan gesteld worden dat
een jaarbelastingsduurkromme met een zo vlak mogelijk ’plateau’ een warmtevraag
representeert die her best tegemoet komt aan de karakteristieken van een
warmtepompsysteem. Idealiter draait de warmtepomp gedurende een aaneengesloten
periode op een zo laag mogelijk vermogen. Niet alleen passieve maatregelen, zoals
bijvoorbeeld de gebouwmassa of het toepassen van zonwering of warmtetemgwinning
in de ventilatielucht, maar ook de regeling van het systeem kan een belangrijke rol
spelen in het ’plat maken’ van de jaarbelastingsduurkromme, zoals blijkt uit de
berekende variant voor bet kantoorgebouw waarbij geen nachtverlaging van de
gewenste ruimtemperatuur is verondersteld. Een nader onderzoek naar het effect van
warmtebuffering, mogelijk in combinatie met regelsystemen die anticiperend regelen -
rekening houdend met de verwachte weersomstandigheden-, zou een groter
toepassingsgebied voor warmtepompsystemen in de gebouwde omgeving aan de dag
kunnen leggen.
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