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Gebouwsimulatiepakketten 

Reeds lange tijd is de bouwfysische en installatietechnische 
advieswereld gewend aan het gebruik van thermische reken
programma's. De huidige generatie simulatieprogramma's, 
waarvan in Nederland, vooral ESP, BFEP en ook het nog 
recent ontwikkelde VA-114 worden gebruikt, zijn gezien hun 
zogenaamde monolitische structuur met meestal een geringe 
modulariteit, opgebouwd vanuit een inmiddels verouderd 
concept. Door de ontwikkelaars van dit soort programmatuur, 
onder andere die van de twee eerstgenoemde pakketten, wordt 
mede daardoor ingezien dat een nieuwe aanpak in de ontwik
keling van nieuwe bouwfysische software noodzakelijk is. 
Augenbroe is in Bouwfysica van december 1990 hierop inge
gaan. Zijn artikel in dit nummer 'Combine, een Europees 
samenwerkingsproject op weg naar geïntegreerde gebouw
ontwerpsystemen' kan als vervolg hierop worden gezien. 
Uitgebreid wordt ingegaan op de 'wisselwerking' tussen zoge
naamde gebouw-(produkt)-modellen en bouwfysische ont
werpgereedschappen welke in de regel gebaseerd zullen zijn 
op een aantal bouwfysische rekenprogramma's. 

Normering 

In dit nummer een overzicht van de nieuwe Europese normen 
op akoestisch en thermisch/hygrisch gebied, welke eind '93, 
begin '94 van kracht zullen gaan worden. Voor zowel de bouw
fysische adviseur, als ook de buitenwereld, is het te hopen dat 
grootheden als de I1uk nimmer in de praktijk toegepast zullen 
gaan worden en dat direct wordt overgeschakeld op Europese 
getalsaanduidingen. In Europees verband werd bij een presen
tatie van de nieuwe ontwerpnorm NEN 1070 niet voor niets 
gevraagd of Nederland van plan was uit de E.G. te treden. Zo 
beschouwd is het uitstel van de invoering van het Bouwbesluit 
alleen maar een zegen. 
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Overzicht Europese normen 

Hieronder volgt, zoals in het vorige nummer van Bouwfysica 
toegezegd, een overzicht van de grotendeels nog te ontwikke
len Europese normen op akoestisch en thermisch/hygrisch 
gebied. 

1. CEN/TC 89: Thermisch gedrag van gebouwen en 
gebouwcomponenten. 

a. Werkgroepen: 

CEN/TC 89/WG 1: Koudebruggen en oppervlakteconden
satie 
Voorzitter: W.1. Lichtveld, Nederland 
Secretariaat: -

CEN/TC 89/WG 2: Thermische transmissie 
Voorzitter: Vidar Sjödin, Zweden 
Secretariaat: SIS 

CEN/TC 89/WG 3: Berekening van thermische isolatie van 
gebouwinstallaties 
Voorzitter: Peter C.J. Hentzen, Nederland 
Secretariaat: -

CEN/TC 89/WG 4: Berekening van het energieverbruik 
Voorzitter: Claude-Alain Roulet, Zwitserland 
Secretariaat: -
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CEN/TC 89/WG 5: Warmtetransport naar en door de grond 1 

Voorzitter: Brian Anderson, Groot Brittannië 
Secretariaat: Alec Loudon, Groot Brittannië 

CEN/TC 89/WG 6: Berekening van het dynamisch tempera
tuurgedrag van gebouwen onder zomercondities 
Voorzitter: Lorenzo Agnoletto, Italië 
Secretariaat: -

CEN/TC 89/WG 7: Thermische eigenschappen van deuren en 
ramen 
Voorzitter: Hans Froelich, Duitsland 
Secretariaat: -

CEN/TC 89/WG 8: Thermische meetmethoden 
Voorzitter: Francesco De Pon te, Italië 
Secretariaat: -

CEN/TC 89/WG 9: Klimaatgegevens 
Voorzitter: Eric J. Keeble, Groot Brittannië 
Secretariaat: -

CEN/TC 89/WG 10: Vocht 
Voorzitter: Hugo Hens, België 
Secretariaat: -
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b. Overzicht normen: 

Titel Werkgroep Norm ter kritiek 

Terminology 
Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 7345: 1987) 

Thermal insulation - Mass transfer Physical quantities and definitions (ISO 9346:1987) 

Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definition (ISO 9288:1989) 

Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251) 

Materials - Design va lues 

Building materials - Energy related properties - Generally accepted design values WG2 

Materials - Determination methods 

Building materials - Determination of steady-state thermal resistance and related 
properties - Heat flow meter apparatus (ISO 8301) WG 8 

Building materials - Determination of steady-state thermal resistance and related 
properties - Guarded hot plate apparatus (ISO 8302) WG 8 

Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal 
insulation for circular pipes (ISO 8497) WG 8 

Thermal tests - Assessment of instrument accuracy and personnel competence WG 8 
Part I - Common guidelines and criteria 
Part Il - ISO 8302 Guarded hot plate apparatus guidelines and criteria 
Part III - ISO 8301 Heat flowmeter apparatus guidelines and criteria 
Part IV - ISO 8990 Hot box apparatus guidelines and criteria 
Part V - ISO 8497 Pipe test apparatus guidelines and criteria 

Building materials - Determination of thermal resistance of thick specimens -
Guarded hot plate and heat flow meter method WG 8 

Building materials - Measurement on medium and high thermal conductivity materials 
(masonry materiais) - Hot plate method WG 8 

Building materials and products - Procedures for determining declared and design thermal values WG 2 

Thermal insulating materials for ducts, pipework and other equipment - Procedures for determining 
declared and design thermal values WG 3 

Building materials - Determination of moisture permeability - Principles of testing WG 10 

Building materials - Determination of hygric expansion coefficient - Principles of testing WG 10 

Building materials - Hygroscopic sorption curves - Determination methods WG 10 

Building materials - Determination of moisture content - Principles of testing WG 10 

Components - Design values 

Building components - Energy related properties - Generally accepted design values 

Components - Determination methods 

Building components and building elements - Calculation of the thermal transmittance 

Thermal bridges - Calculation of heat flows and surface temperatures 

Thermal bridges - Calculation of heat flows and surf ace temperatures - Simplified methods and 
(gene rally) accepted design values 

Calculation of ground heat transfer to and from buildings 

Windows and doors - Calculation rul es for determining the thermal transmittance - Simplified 
method 

Thermal insulation of ducts, pipework and other quipment - Calculation rules 
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Titel 

Building components and building elements - Determination of steady-state thermal 
transmission - Calibrated and guarded hot box (ISO 8990) 

Windows and doors - Determination of steady-state thermal transmission - Hot box test 

Masonry - Determination of thermalresistance by means of heat flow meters in a hot box 

Building components, building elements and thermal insulation of equipment in buildings -
CaIculation of mass transfer 

External walls - Driving rain tests (excluding windows and doors) 

External walls - Air permeance - Test method (excluding windows doors) 

Building components, building elements - Definition and caIculation of internal and external 

Werkgroep Norm ter kritiek 

WG 8 1992-12 

WG 7 & 8 1992-12 

WG 8 1992-12 

WG 10 1992-12 

WG 10 1993-12 

1993-12 

thermal mass WG 4 1992-12 

Windows - Solar and light transmission (incl. effects of shutters etc.) - Simplified caIculation method WG 7 1993-12 

Buildings - Determination methods and climatic data 

Buildings - CaIculation of specific transmission heat losses 

Domestic buildings - CaIculation of energy needs for heating 

Non-domestic buildings - CaIculation of energy needs for heating 

CaIculation of the internal temperature of a room in the warm period 

CaIculation of the internal temperature of a room in the warm period - Simplified method 

Buildings - Calculation of cooling load and energy needs for cooling 
Part 1: Cooling load caIculation 
Part 2: CaIculation of energy needs for cooling 

Buildings - Frost insulation of foundations - CaIculation method 

Buildings - Determination of airtightness - Fan pressurization method (ISO 9972) 

Building elements - In situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance (ISO 9869) 

Buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method 
(lSO 6781) 

Definition of cJimatic data needed for evaluation of energy and moisture performance of buildings 

Standards with a lower priority (no target dates given) 

Ways of expressing thermal requirements for buildings 

Ways of expressing requirements on thermal comfort - Assessment of air and surface temperatures 

Ways of expressing thermal requirements in order to avoid surface condensation in dwellings 

Energy decJaration of buildings 

Building air change rate - Tracer gas techniques - Test methods 

In situ testing of thermal properties - Thermography of installations and equipment 

Cold stores and freezing chambers - Calculation of transmission losses and energy consumption 

2. CEN/TC 126: Bouwakoestiek 

a. Werkgroepen: 

WG4 

WG4 

WG4 

WG6 

WG6 

WG6 
WG4 

WG5 

WG8 

WG8 

WG8 

WG9 

1993-12 

1991-12 

1993-12 

1992-12 

1993-12 

1993-12 
1994-12 

1993-12 

1991-12 

1994-12 

1991-12 

1992-12 

CEN/TC 126/WG 1: Laboratorium- en praktijkmetingen; isolatie, absorptie Voorzitter: Godyke, Duitsland 

CEN/TC 126/WG 2: Voorspellen van de praktijk uit produkteigenschappen Voorzitter: Gerretsen, Nederland 

CEN/TC 126/WG 3: Geluidproduktie kranen e.d. Voorzitter: Emmet, Groot-Brittannië 

CEN/TC 126/WG 4: Eéngetalsaanduidingen Voorzitter: Lang, Oostenrijk 
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b. Overzicht normen: 

Titel 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Requirements for laboratory test 
facilities with suppressed flanking transmission 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Determination, checking and 
application of precision data 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Laboratory measurements of airborne 
sound insulation of building elements 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Laboratory measurements of impact 
sound insulation of floors (Direct transmission) 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Laboratory measurement between 
contiguous rooms of the flanking transmission of airborne and impact noise (by floor) 

Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Laboratory measurements of the 
reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a standard floor 

Measurements of sound insulation in buildings and of building elements - Laboratory measurement of 
room-to-room airborne sound insulation of a suspended ceiling with a plenum above it 

Laboratory test on noise emission from appliances and equipment used in water supply 
installations: 
Part 1: Method of measurement 
Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps 
Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances 
Part 4: Mounting and operation conditions for special appliances. 

Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Airborn sound insulation in buildings and 
of interior building elements, of facade elements and facades 

Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Impact sound transmission and impact sound 
reduction by floor covering 

Measurement of acoustic absorption in a reverberation room 

Measurement of sound insulation in building and of building elements - Laboratory measurement of airbone 
sound insulation of small building elements 

Single number rating of acoustic absorption of materials and other products 

Acoustic characteristics of waste water dis charge installation 

Single number rating of equipment noise other than water supply equipment 
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Norm ter kritiek 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 

1992-06-30 
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Combine: een Europees samenwerkingsproject op weg naar geïntegreerde 
gebouwontwerpsystemen 

ir G.L.M. Augenbroe 
TU Delft, Faculteit Civiele Techniek 

Samenvatting 

COMBINE is een door de Commissie van de Europese 
Gemeenschap gefinancierd samenwerkingsproject dat als 
belangrijkste doelstelling heeft: het bewerkstelligen van een 
betere onderlinge samenhang en uitwisselbaarheid van com
puterprogramma's voor de evaluatie van gebouwen, met name 
in het ontwerpstadium. 
Het initiatief maakt deel uit van het JOULE-programma, dat 
onder beheer valt van Directoraat Generaal XII (Research, 
Science and Development) van de Commissie. 
De huidige fase van het project die loopt van midden 1990 tot 
de herfst van 1992, concentreert zich op de automatische gege
vensuitwisseling tussen een select aantal BPE-gereedschap
pen. Elk gereedschap heeft betrekking op één of enkele sterk 
verwante aspecten van het gedrag, C.q. van de kwaliteit van een 
gebouw. In de lopende initiële fase ligt de nadruk op energie
en installatie-aspecten, maar enkele andere aspecten met be
trekking tot comfort, het ruimtelijk functioneel ontwerp en 
het constructief ontwerp van de gevel worden ook beschouwd. 
Het staat reeds vast dat COMBINE in het volgende JOULE
programma ('91-'95) zal worden voortgezet. Als zodanig kan 
COMBINE gezien worden als een eerste stap op weg naar toe
komstige geïntegreerde intelligente gebouwontwerpsystemen 
(IIBDS). 
In dit artikel gaan we eerst in op de achtergronden van het bre
de probleemgebied van de beoogde integratie. Daarna wordt 
de technische invulling van de huidige fase van het project aan 
de orde gesteld. 

Achtergrond 

Technologische innovatie wordt als het belangrijkste middel 
gezien door middel waarvan de industriële bouwsector zijn rol 
in onze maatschappij kan blijven vervullen. Het verhogen van 
de efficiency wordt als een 'must' gezien om de concurrentie
positie op de interne Europese markt, maar vooral ook ten 
opzichte van externe markten, te verstevigen. 
Het economische belang vanuit Europees perspectief is evi
dent: de bouwsector vertegenwoordigt 11% van het bruto 
nationaal produkt van de lidstaten en is met 8% de op één na 
grootste werkgever. 
De bouwsector heeft te maken met veranderende en steeds 
strenger wordende (overheids)maatregelen en regelgeving, 
alsmede steeds zwaardere kwaliteitseisen van de opdrachtge
ver op uiteenlopende gebieden zoals milieu, energie, beheer
sen van operationele kosten, flexibiliteit en aanpasbaarheid, 
kwaliteitsindexen, 'intelligente gebouwen' enz. 
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De bouwsector is zich ervan bewust dat het, om adequaat in te 
spelen op deze veranderende eisen en een betere service over 
de hele levensduur van een gebouw naar de klant te garande
ren (aangepast aan wat de klant in andere sectoren allang ge
wend is), een grote inspanning moet leveren om het proces 
verregaand te rationaliseren, interne en externe organisatie 
structuren aan te passen en naar verdergaande produktver
nieuwing te streven. 
Toenemende toepassing van computerondersteuning en in
formaticatechnologie in het algemeen wordt hierbij als een 
belangrijk middel onderkend. 
De innovatie trends die we op dit gebied gedurende de laatste 
tien jaar waarnemen, hebben zich op enkele gebieden gecon
centreerd: 
- Ontwerptechnieken: de brede inzet van CAD-gereedschap

pen is gemeengoed in het ontwerpbureau geworden. 
- Produktietechnieken: bouwcomponenten-prefabricage, C.q. 

flexibele produktie-automatisering (CAM) in de fabriek van 
de toeleverancier begint op gang te komen. 
Van de 'computergestuurde bouwplaats' of inzet van pro
duktie-robots zal voorlopig echter nog geen sprake zijn. 

- Communicatie: in een bouwproject, waar zoveel segmen
ten, disciplines en partners uit de bouwwereld (voorbij
gaand) met elkaar samenwerken, blijkt communicatie een 
vitaal 'produktiemiddel' te zijn. Het is dan ook niet vreemd 
dat de bouwwereld vrij snel heeft ingehaakt op de mogelijk
heden van electronisch berichtenverkeer (EO I), zij het dat 
ditvoorlopig beperkt blijft tot transactie van bedrijfsgerich
te berichten (orders, facturen, inkoop enz.) Het uitwisselen 
van de vitale gegevens over het te bouwen object vindt daar
entegen nog op de traditionele manier (tekeningen) plaats. 
Dat deze tekeningen vaak compact, te weten in electroni
sche vorm worden uitgewisseld, doet daar weinig aan af aan
gezien het om de inhoud van de informatie gaat, en die is in 
de huidige praktijk in een met een CAD-pakket gemaakte 
tekening nauwelijks groter dan voorheen. 

COMBINE-initiatief 

Binnen de bovengeschetste trends levert COMBINE een 
bijdrage aan de verbetering van de communicatie, en wel in 
eerste instantie in het ontwerpproces. De doelstelling daarbij 
is om een geïntegreerd multi-criterium ontwerpproces te 
ondersteunen door de communicatie van een aantal computer 
ondersteunde ontwerphulpmiddelen te automatiseren. Een 
aantal huidige simulatiepakketten (BPE's) zal daartoe eerst 
ingebed worden in een intelligent (ontwerp)-gereedschap 
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waarbij eenvoudig gebruik voorop staat en geen specifiek spe
cialisme gevraagd wordt. 
Op deze manier worden specialistische computerpakketten 
'verpakt' als ontwerpgereedschap, aangepast aan de doelstel
lingen van de ontwerper en dus niet aan de doelstellingen van 
de reken-specialist. 

Dit 'verpakken' is een belangrijk onderdeel van het COMBI
NE-initiatief. 
Tijdens een workshop in 1987, georganiseerd door de EG
commissie [1], werd een aantal redenen vastgesteld waarom de 
huidige verzameling BPE-gereedschappen (veel zijn met 
Europees geld ontwikkeld) zo weinig ingang hebben gevon
den in de dagelijkse praktijk van het gebouwontwerpen. 
De voornaamste redenen bleken te zijn: 
- Zowel de eenvoudige als de geavanceerde gereedschappen 

zijn meestal het resultaat geweest van mono-disciplinaire 
inspanningen, dat wil zeggen men heeft het probleem van
uit één specialistische invalshoek benaderd, dat het ont
werpersstandpunt meestal niet of onvoldoende dekte. 
Daardoor zijn ze meestal niet inzetbaar in typische ontwer
pers-vraagstellingen die veelal invers ('hoeveel isolatie 
moet hier opdat ... '), interrogatief ('hoe krijg ik deze koude
brug weg') en incrementeel ('hetzelfde, maar ik verander dit 
eens') van aard zijn. Als men dit afzet tegen de normale 
directe bruikbaarheid van de beschikbare programmatuur 
('ik moet alles definiëren en dan weet ik overal de tempe
ratuur') dan ziet men de kloof tussen ontwikkelaar en 
beoogd eindgebruiker; 

- Alle gereedschappen behandelen één of hooguit enkele 
aspecten van een gebouw; een concept om ze te integreren 
in een brede ontwerpaanpak ontbreekt. Dit is overigens 
geen eis die persé bij elke individuele ontwikkelaar gelegd 
moet worden; een overkoepelend concept moet apart wor
den uitgewerkt. Hieraan besteedt COMBINE dan ook veel 
aandacht; 

- Veel gereedschappen zijn gemaakt binnen de categorie van 
zogenaamde eenvoudige ontwerphulpmiddelen, van geau
tomatiseerde handmethodieken tot expertsystemen. Bijna 
allemaal gaan zij uit van een aantal vastgelegde, generiek 
veronderstelde, ontwerpregels. In de praktijk blijkt een 
gebouwontwerp nooit routineus of eenvoudig te zijn en 
zomede blijken deze programma's toch zeer beperkt inzet
baar. 
Bovendien werden vele van hen geboren uit de noodzaak 
om excessieve computerrekentijden te voorkomen. Deze 
reden is nauwelijks nog geldig in verband met de toegeno
men rekenkracht van de hedendaagse hardware; 

- De grote geavanceerde programma's zijn 10 à 15 jaar gele
den op basis van nu deels verouderde concepten en pro
grammeeraanpakken ontwikkeld. Daardoor blijken zij 
tegen praktische limieten qua uitbreidingen en onderhoud 
aan te lopen. 
In dezelfde instituten waar de wieg van deze programma's 
stond, is inmiddels een nieuwe object-georiënteerde 
(OOP)aanpak geboren [2]. Het is te verwachten dat de 
komende generatie simulatie-omgevingen nieuwe modu
laire en flexibel configureerbare gereedschappen zal ople
veren. COMBINE biedt aan deze ontwikkelingen een raam
werk waarin zij uitstekend inzetbaar zullen zijn. 
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CO MBINE-deelnemers 

Na de genoemde workshop werd het initiatief om te komen tot 
een gezamenlijk internationaal project op het gebied van geïn
tegreerd gebruik van evaluatiegereedschappen uitgewerkt in 
een definitiestudie [3]. COMBINE werd gelanceerd als de (erg 
brede) naam, waaronder het project door het leven zou gaan. 
Gebaseerd op een aantal geselecteerde voorstellen dat bij de 
commissie werd ingediend, werd een gezamenlijk project ge
definieerd en werd met het werk gestart in september 1990. 
Vijftien groepen uit 8 landen nemen deel. 
De volgende lijst toont de deelnemers aan het project, de con
tactpersonen per instituut zijn tussen haakjes aangegeven. 

Coördinator: TU Delft, Faculteit Civiele Techniek (Augen
broe) 
Building Research Establishment, Engeland (Parand); 
Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques, 
Frankrijk (Hoffmann); 
University College Galway, Ierland (Monaghan); 
Université de Liège, België (Dupagne); 
Statens byggeforskningsinst., Denemarken (Christensen); 
Fraunhofer Institut für Bauphysik, Duitsland (Erhorn); 
University College Dublin, Ierland (Lewis); 
University of Ulster, Noord-Ierland (Norton); 
University of Edinburgh, Schotland (Tweed); 
Centre Scientifique et Technique du Bätiment, Frankrijk 
(Dubois, Poyet); 
TNO-Bouw, Nederland (Plokker); 
University of Newcastle up on Tyne, Engeland (Wiltshire); 
Technical Research Center, Finland (Björk). 
Management namens de Commissie: Theo C. Steemers 

Zoals te zien is, zijn er naast de TU Delft (coördinator) nog 
twee deelnemers uit Nederland (TNO-Bouw) en België (Uni
versité de Liège). Verder moet nog vermeld worden dat een 
tweede groep van TN 0-Bouw (van Nederveen) aan het project 
deelneemt door middel van een subcontract op het gebied van 
datamodellering. 
Verder neemt het bedrijf COBF ConsuIting door middel van 
een subcontract met de TU Delft deel op het gebied van coör
dinatie-ondersteuning. 

Algemene doelstellingen 

Zoals gezegd, ligt de nadruk van het project op data-uitwisse
ling en valt als zodanig dus in de categorie van data-integratie
projecten, in tegenstelling tot de zogenaamde proces-integra
tie-projecten waarbij alle overige functionele aspecten van 
coöperatief ontwerpen ook worden beschouwd. 
COMBINE zal dan ook voorlopig niet leiden tot volledige ge
ïntegreerde ontwerp systemen, maar zal daartoe wel een eerste 
aanzet zijn. 
Verder is het project noodgedwongen beperkt tot slechts een 
aantal (selecte) 'ontwerpactoren', waarbij de nadruk binnen de 
JOULE-context is gelegen op de bouwfysische en installatie
technische adviseur. De uitwisseling met andere actoren 
wordt nagegaan door de keuze van twee actoren uit andere dis
ciplines, te weten de functionele ruimte ontwerper en de con
structieve afbouw-adviseur. 
Huidige BPE-programma's variëren van basis-rekengereed-
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schappen (met nauwelijks enige evaluatie-ondersteuning) tot 
ontwerp-gerelateerde evaluatieprogramma's, waarbij de ont
werp-context duidelijk is afgebakend en de gebruiker daarbij 
ook ondersteuning krijgt. De laatste categorie is in de huidige 
praktijk nog een minderheid. 
COMBINE is een ontwerp-geleid project, en heeft niet als 
doelstelling om rekenprogramma's (in het project gemakshal
ve aangeduid als BPE's) te koppelen. Het niveau waarop kop
pelingen tot stand worden gebracht in het project, is op het 
niveau van ontwerpgereedschappen (in het project aangeduid 
met DTP). DTP's zijn software-prototypes van ontwerp
ondersteunende programma's in een specifieke discipline of 
voor een specifiek aspect. 
DTP's zijn gebouwd op basis van één of meer BPE-program
ma's, met toevoeging van een zekere mate van intelligente 
ontwerpondersteuning. 

DTP's, zoals die nu binnen COMBINE worden ontwikkeld, 
variëren onderling met betrekking tot: 
- De ontwerpactor waarvoor ze bedoeld zijn; 
- Het niveau van ontwerpintelligentie dat ze door middel van 

intelligente user-interfaces en/of redeneermechanismen 
aan de gebruiker bieden; 

- De BPE-functionaliteit waarop ze gebaseerd zijn (configu
reerbaar of star); 

- De manier waarop de data-uitwisseling is gerealiseerd (hier-
op wordt nog teruggekomen); 

De daadwerkelijke research-aanpak in de huidige eerste fase 
wordt gekenmerkt door: 
- Open conceptuele aanpak; de ontwikkeling van een aantal 

gezonde concepten voor vervolgfasen is hoofddoel. De ont
wikkeling van software-prototypes zal vooral dienen ter 
demonstratie van de haalbaarheid van deze concepten. Er 
moet bovendien zoveel mogelijk op standaarden worden 
aangesloten. 

- Er moet bij de ontwikkeling zoveel mogelijk gebruik wor
den gemaakt van bestaande BPE's. Daartoe wordt een 
bibliotheek van formele beschrijvingen van BPE's aange
maakt. De nadruk ligt hierbij op de definitie en vastlegging 
van concepten, die de BPE's gemeen hebben. 

- Alle ontwikkelingen worden gedaan vanuit het ontwerpers
standpunt. Het ontwerpproces is de leidraad. 

- De data-integratie zal tot stand worden gebracht door mid
del van een gemeenschappelijk conceptueel gebouwmodel, 
dat aansluit op de STEP-standaard. Alle gegevensuitwisse
lingen worden gerealiseerd door logische afbeeldingen op 
dit, voor alle actoren gemeenschappelijk model (IDM). Het 
daadwerkelijk transport van gegevens tussen actoren vindt 
plaats door het versturen van neutrale files (Express, STEP
file) of door rechtstreekse toegang tot een gemeenschappe
lijke database. 

- Uiteindelijk zal een IIBDS-demo resulteren waarin de data
integratie wordt gedemonstreerd aan de hand van een (fic
tieve) ontwerpsessie. 

Globale architectuur 

De data-integratie berust op een aantal DTP's, die rond het ge
meenschappelijke gebouwmodel gerangschikt zijn (figuur 1). 
Een applicatie-interface zorgt voor de vertaling van de gege-
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vens in het IDM in het lokale datamodel (aspectmodel) van 
elke DTP. De huidige fase van het project zal aldus als archi
tectuur een open verzameling DTP's opleveren met datakop
pelingen, maar zonder starre verbindingen. 

Actor 1 Actor 2 Actor 3 

Fig. 1. COMBINE architectuur (conceptueel). 

De 7 DTP's verrichten de volgende ontwerptaken: 
DTP-I: constructief ontwerp van gevelelementen; 
DTP-2: globaal installatie-ontwerp in het vroege ontwerp

stadium; 
DTP-3: functioneel ruimte-ontwerp; 
DTP-4: beoordeling temperatuurgedrag in het late ontwerp

stadium; 
DTP-5: energie en daglicht-evaluatie van het vroege ontwerp 
DTP-6: energie-economische evaluatie van het ontwerp, ge

baseerd op de RAT AS-aanpak; 
DTP-7: definitie van geometrie en topologie van het gebouw. 

Opmerkingen: 

- Bovenstaande DTP's maken onder andere gebruik van de 
volgende bestaande BPE's: DOE-2, SUNCODE, 'L-T'
methode (spreadsheet) en TSBI. 

- DTP-7 maakt gebruik van bestaande CAD-pakketten en een 
speciale (procedurele) koppeling aan het IDM. 

Data integratie op basis van een gemeenschappelijk 
centraal model 

Een bouwproject genereert, verandert en communiceert een 
enorme hoeveelheid aan gegevens. Voorzover deze betrek
king hebben op het te bouwen object wordt de verzameling ge
gevens formeel aangeduid met de term 'objectbeschrijving', 
die dus alle gegevens over het object bevat. De sleutel tot 
data-integratie is het vinden van een vorm waarin deze com
plete objectbeschrijving in één samenhangend gestructureerd 
model kan worden ondergebracht. Zo'n model, dat dus een 
compleet model van de realiteit moet zijn, duiden we aan met 
'produktmodel'. Een produktmodel bevat alle gegevens, die 
het gebouw in al zijn aspecten, voor alle actoren en in al zijn 
levensstadia beschrijven. Data-integratie van een aantal acto
ren (cliënten van gebouwgegevens) vereist dus de definitie 
van een gemeenschappelijk conceptueel model, dat de moge
lijkheid biedt om specifieke 'views' of 'abstracties' of 'repre-
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sentaties' die deze cliënten als aspect-model hanteren, te ge
nereren. Een abstractie kan betrekking hebben op een aspect 
maar ook een specifieke taak die bij een actor hoort. In logisch 
opzicht is het produktmodel de centrale knoop, die elke com
municatie tussen twee actoren regelt. Directe communicatie 
tussen actoren (bijvoorbeeld de ontwerper en de bouwfysisch 
adviseur) vindt niet plaats. Er zijn een aantal zaken die bij het 
hanteren van deze aanpak een belangrijke rol spelen: 
- Aansluiting bij de ISO-STEP-standaardisatie-ontwikkelin

gen, die moet leiden tot standaard-produktmodellen in 
diverse toepassingsgebieden. Daarbij moet aangetekend 
worden dat de dit jaar van kracht wordende eerste versie van 
de standaard (STEP 1.0) niets specifieks ten aanzien van 
gebouwmodellen biedt. STEP biedt op dit moment voor de 
gebouwensector weinig meer dan een basisset van geome
trische entiteiten die in deze sector beperkt bruikbaar is. 
Op het gebied van gereedschappen biedt STEP daarentegen 
belangrijke direct inzetbare hulpmiddelen zoals Express en 
de STEP neutrale file definitie. 
Bovendien biedt STEP een raamwerk waarin toekomstige 
ontwikkelingen dienen plaats te vinden om in latere STEP
versies te worden opgenomen. 

- Het ontwikkelen van de algemene structuur van het concep
tuele model. Deze structuur moet zoveel semantieke rijk
dom bezitten dat de abstracties van alle actoren erop afge
beeld kunnen worden. 
Vele groepen over de hele wereld zijn op dit gebied bezig. In 
Nederland wordt baanbrekend onderzoek gedaan door 
TNO-Bouw [5]. Door de enorme complexiteit spreekt het 
vanzelf dat het uiteindelijke complete model nog ver weg is. 

- Het niveau waarop men de daadwerkelijke uitwisseling laat 
plaatsvinden bepaalt de uiteindelijke functionaliteit van de 
integratie. Het niveau kan variëren tussen alleen gegevens
transport in neutrale files tot aan gezamenlijke toegang tot 
'shared' data- en kennisbestanden. 

In figuur 2 is aangegeven hoe de STEP standaard de uitwisse
ling in twee lagen heeft gedefinieerd, in de conceptuele laag, 
die de logische afbeeldingen tussen de gegevens van een cliënt 
en het gemeenschappelijke model beschrijft en de fysieke 
laag, waar het daadwerkelijke transport wordt beschreven. 

... = conceptueel model STEP 

DTP A beeld af DTP B 

conceptueel 

fysiek 

• = fysieke implementatie 
.. gegevens bestand 

Fig. 2. Data-uitwisseling tussen twee DTP's 

In het licht van het voorgaande beoogt COMBINE de volgen
de bijdragen te leveren: 
- Ontwikkeling van een conceptueel gebouwmodel (IDM), 

waarvan de opzet en structuur voornamelijk 'gedreven' 
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wordt door de zeven beschouwde actoren, maar dat daar
naast binnen een ;window' van het totale gebouwontwerp 
zo algemeen mogelijk moet zijn; 

- Hierbij wordt in nauwe aansluiting op STEP gewerkt om de 
waarde van deze werkwijze aan te tonen en onder de aan
dacht van de grote groep BPE- en DTP-ontwikkelaars te 
brengen. 

Wat betreft de implementatie zal het resulterende IDM wor
den geprogrammeerd (taak van CSTB, Frankrijk) in het MIPS 
systeem. MIPS is een Le Lisp-gebaseerd systeem, waarin ken
nis en databestanden kunnen worden ondergebracht en 
bovendien met de daarbij behorende kennisregels kan worden 
'geredeneerd' (vergelijkbaar met de functionaliteit van expert
systemen). De uiteindelijke opslag van het model zal in de 
vorm van objecten (met gebruikmaking van alle aap mecha
nismen) plaatsvinden. 

Figuur 3 geeft een schematisch beeld van de beoogde imple
mentatie. 

• 
-

Procedurele CAD MIPS interface 

Express + STEP file pre/post processor aan 
DTPkant 

Express + STEP file pre/postproces80r aan 
IDM kant 

Directe Communicatie tussen twee DTP's 

Fig. 3. COMBINE-architectuur (implementatie) 

Een demonstratie van de concepten zal aan het einde van de 
huidige fase gebaseerd worden op een min of meer fictief en 
natuurlijk nog onvolledig ontwerpproces, dat als een reeks 
handelingen met 'ingebakken' sequentiële afloop in MIPS 
wordt vastgelegd . 
Deze demo richt zich op data-integratie-aspecten, maar zal 
daarnaast ook een verkenning mogelijk maken van toekom
stig, meer op het ontwerpproces gericht vervolgonderzoek. 

Proces-integratie 

Het spreekt vanzelf, dat het conceptueel model als gestructu
reerde beschrijving slechts een deel van de uiteindelijk ver-
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langde ontwerpfunctionaliteit biedt. De partners in een pro
ject wisselen immers meer uit dan alleen 'hun aandeel' in de 
object-gegevens. De intenties, eventuele variantoplossingen 
en verdere operationele gegevens zijn hieraan sterk gerela
teerd en dienen ook uitgewisseld te worden. 
Daarbij komt nog dat de besturing van het proces zelf, kern
achtig samen te vatten als 'wie mag/moet wat doen op welk 
moment' een veel nauwere band tussen en supervisie over de 
actoren vereist. 
Als we inzien, dat ontwerpen een proces is waarin een aantal 
vrij individuele actoren als collectief dient te opereren, komen 
we tot de conclusie dat een ontwerpinstrument een integratie 
van de afzonderlijke processen teweeg moet brengen. Om dat 
goed te doen zullen we in een zogenaamde proces-integratie
laag (bovenop de data-integratielaag) de volgende zaken moe
ten regelen (fig. 4): 
- Intelligente bewaking van de acties van actoren (eigen

domsrecht, signaleren wanneer een actor in actie mag ko
men enz.); 

- Bewaking van de integriteit van de objectbeschrijving: zij 
moet voor iedereen op alle momenten dezelfde informatie 
bevatten om collectief ontwerpen te ondersteunen; 

- Een onderhandelingsfunctionaliteit, die het mogelijk maakt 
om conflicten in ontwerpvoorstellen op te lossen. 

Proces 
Integratie 

ontwerper 

Beoogde resultaten 

In de herfst van 1992 wordt de volgende opbrengst van het 
project verwacht: 
- IDM als beperkt prototype van een gebouw-produktmodel, 

met name bedoeld als basis voor verderontwikkeling. 
Het IDM zal beschikbaar komen in 3 vormen: 
- als conceptueel model in NIAM; 
- als volledige specificatie in Express; 
- als proefimplementatie in MIPS. 

- Een aantal 'intelligente' ontwerptoois (de DTP's). 
- Een aantal interface-oplossingen: 

- in de vorm van Express en neutrale-file uitwisseling 
- in de vorm van directe toegang tot de IDM-implementa-

tie. 
- Een prototype van de data-integratie binnen een ontwerp

systeem, gebaseerd op de ontwikkelde DTP's. Het proto
type zal dienen om de afloop van een DEMO-sessie binnen 
een deel van het ontwerptraject te demonstreren. 

Het is de bedoeling dat bovenstaande resultaten als een 'inter
face-kit' gaan fungeren om ontwikkelingen van interfaces en 
nieuwe DTP's buiten de strikte grenzen van het COMBINE
project te stimuleren. Dit zou tegemoet komen aan één van de 
brede doelstellingen, die erop uit is om brede steun voor de 
COMBINE en STEP-aanpak te vinden onder de groepen die 
momenteelontwerpgereedschappen en simulatiepakketten 
gebruiken of ontwikkelen. 

DTP Follow-up 

Data 
Integratie 

Fig. 4. Data- en procesintegratielaag in een ontwerpsysteem. 

Uiteraard kan een aantal van deze zaken reeds in het IDM 
geregeld worden en zullen zeker de integriteitsregels van alle 
actoren apart in het model aanwezig zijn. 
Voorlopig lijkt een algemene aanpak van procesintegratie nog 
ver weg, hetgeen niet verwonderlijk is als we bedenken dat 
onze kennis van het collectieve ontwerpproces nog erg gering 
is. De eerste aarzelende pogingen om een formele beschrij
ving van het totale proces te proberen (bijvoorbeeld in zo
genaamde projectmodellen) zijn overigens recent in gang 
gezet [4]. 
Procesintegratie heeft met name betrekking op de betekenis 
van ontwerpacties en de ontwerpcontext waarbinnen ont
werpgegevens worden gegenereerd en uitgewisseld. Hierbij 
speelt de ondersteuning van een dialoog met de gebruikers 
van het systeem (het ontwerpcollectief) mede een belangrijke 
rol. 
De procesintegratielaag moet het ontwerpteam in staat stellen 
(door middel van conflict-oplossing en onderhandeling) het 
dynamisch ontwerpproces naar een optimale uitkomst te stu
ren. 
De huidige fase van COMBINE houdt zich niet bezig met pro
ces-integratie. 
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Er zijn in principe drie hoofdrichtingen waarin de volgende 
fasen van het project (na 1992) op de eerste resultaten kunnen 
voortbouwen: 
- 'Horizontale' uitbreiding van het aantal actoren, met name 

andere aspecten en levenscyclusfasen. 
Deze richting betreft dus vooral de uitbreiding van het 
lOM. 

- 'Verticale' uitbreiding in de richting van procesintegratie. 
De aandacht zou daarmee verplaatst worden naar de bestu
dering van de dynamische gedragsaspecten van multi-actor
ontwerpsystemen. Vanwege de complexiteit zal een afbake
ning tot een hanteerbaar deelgebied cruciaal (en tegelijker
tijd discutabel) zijn. 

- Uitbreiding in de richting van een gereedschap voor eindge
bruikers. Zulks zal alleen realiseerbaar zijn als de beoogde 
eindgebruikers in die vervQlgfasen een belangrijke inbreng 
krijgen. 

Een definitieve invulling zal in de loop van 1992 gebeuren, als 
het vervolgproject (voorlopig aangeduid als COMBINE 11) op 
basis van de uitkomsten van COMBINE I en de op de JOULE
'call for proposals' ingediende voorstellen. Deze oproep ver
schijnt in de zomer van '91; de uiterste datum voor de indie
ning van voorstellen zal dan waarschijnlijk rond december '91 
liggen. 
Naast voorstellen in het Europese kader worden er ook initia
tieven ontplooid om te komen tot nationale 'spin-oW projec
ten. Hierbij kan gedacht worden aan een sterk praktijkgerichte 
benadering met korte termijn doelstellingen en toegespitst op 
een specifieke branche. 
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De Bouwfysica Vereniging kan hierbij een initiërende rol 
spelen. 
In dit verband noemen we een ander, overigens niet aan COM
BINE gelieerd project, het DUS-project [6], dat uit een samen
werking tussen onderzoekinstituten en de installatiebranche 

COMBINE-terminologie 

Applicatie Interface: 
Verzorgt afbeelding tussen IDM en Aspect Model. 
Aspect Model: 
Conceptueel gebouwmodel, behorende bij één actor ('actor
view'). 
BPE-tool: 
Building Performance Evaluationgereedschap. Verzamel
naam voor breed scala (reken)-applicaties. 
COMBINE: 
Europees project: Computer Models for the Building Indus
try in Europe. 
Conceptueel model: 
Bevat de semantiek van gegevens voor een specifieke toe
passing. 
Data model: 
Bevat de structuren om de samenhang van gegevens te be
schrijven. 
DT(P): 
Design Tooi (Prototype). Ontwerpgereedschap op basis van 
en aantal BPE's met daaraan 'lokale' ontwerpondersteuning 
toegevoegd. 
Express: 
Data-specificatie-taal, onderdeel van STEP. 
Express-file: 
File met conceptueel gebouwmodel, uitgedrukt in Express. 
lOM: 
Integrated Data Model 
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werd geboren. Het is te verwachten en op de lange duur nood
zakelijk, dat deze en andere nationale projecten in een interna
tionaal kader steeds hechter gaan samenwerken. COMBINE 
zal daarin een drijvende en bundelende rol blijven spelen. 

Prototype van conceptueel gebouwmodel te beschouwen als 
voorloper van een later te ontwikkelen completer produkt 
model. 
IIBDS: 
Integrated Intelligent Building Design System. 
Le Lisp: 
Franse versie van de programmeertaal LISP. 
MIPS: 
Many Integrated Paradigm System (Frans software pro
dukt). 
NIAM: 
Nyssen's Information Analysis method. Aanpak voor het 
maken van conceptuele datamodellen. 
OOP: 
Object-Oriented Programming 
Parser: 
Onderdeel van Applicatie Interface; interpreteert STEP-en 
Express-files. 
RATAS: 
Fins project op het gebied van produktmodellering van ge
bouwen. 
STEP: 
Standard for the exchange of product model data. 
STEP-file: 
File met gebouwgegevens in neutraal formaat, volgens de 
specificaties in STEP. 

4. Luiten, B., Luijten, B., WilJems, P., Kuiper, P., Tolman, F.; 
Development and implementation of multi-layered project 
modeIs. 2nd Int. workshop on Computer Building Representation 
for Integration. Aix-Ies-Bains, Juni 1991. 

5. Tolman, F.P., Gielingh, W.F., Kuiper, P., Willems, P.H., Böhms, 
H.M., Four years of Product Modelling, collected papers. TNO
report BI-89-140, Delft (1989). 

6. Mast, J.G., DUS, een systeem voor data-uitwisseling. De Bouw
adviseur, december 1990, pp. 24-27. 

Prognose van het geluidsveld in industriële ruimten 

P. Van den Broeck, G. Vermeir, P. Mees 
Laboratorium Bouwfysica K. U. Leuven 

1 Doelstelling 

De strengere regelgeving zoals beschreven in de EG-richtlijn 
in verband met het lawaai op de arbeidsplaats betekent een be
langrijke impuls voor de lawaaibestrijding in de industriële 
werkomgeving. 
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De prognose van het geluidsdrukniveau in de ontwerpfase of 
de evaluatie van geplande aanpassingen is akoestisch gezien 
het voorop te stellen doel. Hierbij moet een specifiek simula
tie model opgemaakt worden voor de zaalakoestische beschrij-
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ving van dit soort ruimten. De opzet is daarbij de voorspelling 
van de geluidenergieverdeling over de ruimte bij stationaire 
excitatie met één of meerdere bronnen en de voorspelling van 
de energieresponsie als functie van de tijd na een impulsieve 
excitatie van de ruimte of na het onderbreken van de bron (na
galmfenomeen). 

2 Nagalm- en afstandsafnamecurve in industriële ruimten 

De nagalmtijd in ruimten waar bij benadering een diffuus veld 
verondersteld kan worden, is gegeven door de formule van 
Sabine. Na een onderbreking van de bron ofna een impulsvor
mige excitatie van de ruimte neemt het geluidsdrukniveau 
lineair af als functie van de tijd. Onder deze voorwaarden 
neemt het geluidsdrukniveau ten gevolge van een stationair 
functionerende omnidirectionele puntbron af met 6 dB per 
afstandsverdubbeling (6 dB/ A V) voor afstanden kleiner dan 
de galmstraal (rG)' Op deze afstand TG is het directe veld even 
sterk als het diffuse- ofnagalmveld. Op grotere afstanden blijft 
het niveau constant en wordt bepaald door de sterkte van het 
diffuse geluidsveld. 
Voor industriële ruimten is aan de voorwaarden van een dif
fuus geluidsveld niet voldaan. In fabriekshallen wijkt één van 
de afmetingen duidelijk af van de andere: een grote uitge
strektheid en beperkte hoogte of een zeer grote lengte bij nor
male breedte/hoogte-verhouding. 
Daarbij komt de meestal niet uniforme verdeling van de 
absorptie over de verschillende vlakken en een hoge dichtheid 
aan verstrooiende objecten. De aanwezige machines zorgen 
immers niet alleen voor een bijkomend absorberend opper
vlak [1], maar ook voor een verstrooiing van de uitgezonden 
geluidsgolven. Dit is tevens het geval voor geluidsabsorberen
de baffie-structuren tegen het plafond. Verder hebben ook 
geluidsschermen, sheddaken, gekoppelde ruimten, enz. een 
specifieke invloed op de geluidsvoortplanting. Akoestisch 
weerspiegelt zich dit in een niet-lineaire afname van het 
geluidsdrukniveau bij een nagalmtijdbepaling en in een door
gaande afname van het geluidsdrukniveau op afstanden groter 
dan de galmstraal. Dit bemoeilijkt enerzijds het toekennen 
van een nagalmtijd en betekent anderzijds ook dat de geluids
drukniveau-afname met de afstand een belangrijke zaalpara
meter wordt. Door de afstandsafnames van verschillende 
geluidsbronnen te combineren, kan men immers het totale 
geluidniveau bepalen. 
Ter illustratie worden een aantal meetresultaten behandeld 
die bekomen werden in een uitgestrekte hal. Het betreft de 
lege ruwbouwconstructie van het Postsorteercentrum te 
Berchem-Antwerpen. De ruimte heeft een licht absorberend 
plafond (glaswol onder geprofileerde staalplaat) op een lichte 
dakstructuur. De afmetingen bedragen: 122,4 x 100,8 x 8,6 m3. 

De nagalmtijd is voor verschillende afstanden tuSsen bron en 
ontvanger gemeten. 

Figuur 1 toont de op de langs as van de ruimte gemeten 
nagalmcurven bij 1000 Hz, over 5000 ms. Op kleinere afstan
den van de bron heeft de nagalmcurve twee hellingen ('door
hangen' van de curve), zodat de nagalmtijd van de ruimte niet 
eenduidig kan bepaald worden. Het eerste gedeelte van de cur
ve geeft de afname van direct geluid en reflecties op vloer en 
(absorberend) plafond weer, het tweede gedeelte omvat de 
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Fig. 1. Nagalmcurve bij 1 kHz gemeten in de hal van het Postsor
teercentrum op verschillende afstanden tot de bron (4 m, 7,2 m, 
14,4 m, 28,8 m, 57,6 m). 

reflecties op de harde zijwanden. Bij toenemende afstand tot 
de bron is de invloed van de vloerplafond reflecties zodanig 
verzwakt dat men enkel nog de afname vaststelt die met de 
grootste tijdconstante te maken heeft. 

Het blijkt alleen op grotere afstand tot de bron mogelijk om tot 
een eenduidige interpretatie van de nagalmcurve over een 
groot dynamisch bereik te komen. De vroege nagalm of Early 
Decay Time (van 0 tot -15 dB) neemt toe met de afstand tot de 
bron. 
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In figuur 2 is voor het Postsorteercentrum het nagalmtijdver
loop als functie van de frequentie gegeven voor de grootste 
afstand van bron tot ontvanger (57,6 m). Het verloop is ken
merkend voor constructies van dit type: de waarde bij 1000 Hz 
is het hoogst. Laagfrequent speelt de lichte metaalbedekking 
een absorberende rol [1] (resonantiefenomeen), hoogfrequent 
begint de luchtabsorptie mee te spelen. Het geluidsdruk
niveau als functie van de afstand tot een omnidirectionele 
puntbron blijft dalen. 
Algemeen kan men stellen dat de afname per A V zou liggen 
tussen 3 en 6 dB (zie figuur 2). 3 dB/ A V geldt bij een hard 
vloer- en plafondoppervlak waarbij alle spiegelbronnen in 
vloer en plafond benaderend een cilinderbron vormen. Een 
afname van 6 dB/ A V geldt voor fabriekshallen met een zeer 
absorberende afwerking zodanig dat vrije veld omstandig
heden benaderd worden. In de praktijk vindt men uiteraard 
een verloop tussen de beide extremen. Bovendien is de 
niveau-afname per A V zelden of nooit constant. Dicht bij de 
bron geldt over het algemeen een bijna vrije veld afname. Op 
een afstand groter dan de galmstraal, wordt de afname kleiner. 

Nagalmtijd [sI 
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Fig. 2. Nagalmtijd als functie van de frequentie en geluidsdruk
niveau-afname als functie van de afstand in het Postsorteercentrum. 

Op zeer grote afstand tenslotte komen afnames groter dan 
6 dB/ A V voor, zelfs 8 tot 10 dB/ A V. Dit laatste is enkel moge
lijk in fabrieksruimten met een grote machinedichtheid: 
reflecties en verstrooiing van het geluid beperken de afstands
afname dichter bij de bron, maar vergroten deze verder van de 
bron. 

3 Rekenmodellen voor de prognose van het geluidsveld in 
industriële ruimten 

3.1 Empirisch model 

De meest bekende empirisch afgeleide berekeningsmethode 
voor de prognose van het geluidsveld in fabriekshallen is deze 
volgens Friberg [2]. Op basis van metingen in 139 fabrieks
hallen leidde Friberg een aantal betrekkingen af voor de be
rekening van de belangrijkste parameters die het geluidsveld 
bepalen: de nagalmtijd bij 1000 Hz, de geluidsafname per af
stands-verdubbeling AL in dB(A) en de globale niveaudaling 
in dB(A) na een absorberende behandeling van de ruimte. 
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De volgende aspecten leggen aan deze methode echter ernsti
ge beperkingen op: enkel rechthoekige ruimten kunnen wor
den uitgerekend, absorptiecoëfficiënten kunnen slechts voor 
de 1000 Hz band worden ingevoerd, de geluidafname per 
afstandsverdubbeling wordt constant verondersteld, er kan 
enkel een uniforme bronverdeling ingevoerd worden en de 
verschillende constanten in de afgeleide formules werden op 
basis van metingen bepaald. 

3.2 Geometrische methode: spiegelbronnenmodel 

Voor de berekening van het geluidsveld in ruimten wordt dik
wijls teruggegrepen naar de geometrische akoestiek waarbij 
een geluidsbron geen geluidsgolf uitstuurt maar een zeer 
groot aantal geluidsstralen. De reflectie van een golf op een 
wand wordt gesimuleerd door de spiegelende reflectie van de 
stralen. Zowel de beeldbronnenmethode als de stralenmetho
de zijn hier een toepassing van. Deze beide methoden hebben 
naast hun eigen kenmerken ook de gemeenschappelijke be
perking dat de begrenzende vlakken groot moeten zijn verge
leken met de golflengte. 

De spiegelbronnenmethode bestaat erin de mogelijke wegen 
te berekenen langs dewelke een geluidsstraai vanuit de bron 
een ontvanger bereikt. De verschillende trajecten worden be
rekend uit de posities van de beeldbronnen. De afstand tus
sen een beeldbron en de ontvanger bepaalt de geometrische 
demping en de luchtdemping, de snijdingen van de verbin
dingslijn tussen beeldbron en ontvanger met de gespiegelde 
wanden van de ruimte bepalen de verzwakking door wand
absorptie. Ter plaatse van een ontvanger kan een geluidener
gieresponsie worden berekend uit de bijdrage van alle beeld
bronnen gesommeerd met de rechtstreekse bijdrage. 

Voor rechthoekige ruimten kan een snel en eenvoudig program
ma worden ontwikkeld. Allen en Berkley [3] werkten dit uit. 

Voor ruimten met een willekeurige vorm is de beeldbronnen
methode erg complex, omdat vele beeldbronnen niet zicht
baar zijn van op een welbepaalde waarneemplaats. Borish [4] 
beschrijft een mogelijke werkwijze. Vanwege de omvang van 
de uit te voeren testen vraagt de methode een hoge rekentijd, 
zelfs met sterk geoptimaliseerde algoritmes. De stralenmetho
de en de methode van de zoekbundel of de kegelmethode vor
men echter wel een rationeel alternatief [5] (zie ook 3.4). 

3.3 Geometrische en statistische methoden: spiegelbronnen en 
verstrooiing 

Omwille van de voornoemde problemen en het statistisch 
karakter van de invulling met objecten hebben verschillende 
onderzoekers een statistisch model voor de geluidsvoortplan
ting opgesteld. 

Naar analogie van het onderzoek van Kutruff [6] naar de 
invloed van opgehangen diffusoren in de nagalmkamer op de 
nagalmtijd, ontwikkelden o,a. 10vicic, Hodgson en Lindqvist 
eigen modellen voor fabrieksruimten met daarin een groot 
aantal obstakels. Kutruffbeschouwde het verstrooiingsproces 
in een oneindige ruimte, homogeen gevuld met dimensieloze 
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obstakels, als een statistisch proces volgens Poisson, zodat de 
waarschijnlijkheid op k botsingen van een geluidsdeeltje met 
de obstakels na een tijd tk gegeven wordt door: 

met: 

nQ 
v=V' 

(1) 

(2) 

Hierin is e de geluidssnelheid; v de verstrooiingsfrequentie, 
gelijk aan het gemiddeld aantal botsingen per meter afgelegde 
weg of ook het omgekeerde van de gemiddelde vrije wegleng
te; Q de gemiddelde verstrooiingsdoorsnede van een obstakel; 
n het aantal obstakels en Vhet volume van de werkelijke ruim
te. De waarde Q wordt berekend als de doorsnede van een bol 
met hetzelfde volume als het werkelijke obstakel. Hieruit 
wordt de verdeling afgeleid voor de kans dat een geluidsdeel
tje zich op een afstand R van de bron bevindt na een tijd t. 

Jovicic [7] leidt hieruit betrekkingen af voor de energiedicht
heid in uitgestrekte lage ruimten zonder zijwanden, homo
geen gevuld met in alle richtingen gelijk verstrooiende obsta
kels. Door spiegeling van bron en obstakels in vloer en plafond 
bekomt men weer een drie-dimensionaal oneindig uitgestrek
te ruimte die homogeen gevuld is met verstrooiingsobstakels, 
waarin benaderend een lijnbron functioneert. Na invoeren 
van benaderende uitdrukkingen voor wand-, lucht- en ob sta
kelabsorptie, geven een benaderende integratie over deze lijn
bron en een integratie over de tijd, een uitdrukking voor de 
energiedichtheid als functie van de afstand tot de bron. Voor 
het niet-verstrooide geluid wordt een aparte uitdrukking afge
leid. 
Hoewel deze uitdrukkingen in een aantal gevallen een goede 
benadering geven van de geluidsafname met de afstand, is de 
methode onbruikbaar voor willekeurige ruimten. Zij is enkel 
geldig op grotere afstand van de bron (vet»I), voor ruimten 
homogeen gevuld met niet te grote obstakels, waar bron en 
ontvanger zich op halve hoogte bevinden en voor een unifor
me maar verschillende absorptie van vloer en plafond. 

Hodgson [8] paste deze methode iets aan. Het model blijft 
gebaseerd op de spiegelbronnenmethode en voor de ver
strooiing op obstakels wordt de werkwijze volgens Kutruff ge
hanteerd. Aan het model worden echter reflecties op de wan
den toegevoegd en de integratie over de lijnbron wordt op een 
nieuwe manier uitgewerkt. De benaderende uitdrukking voor 
de vloer- en plafondabsorptie blijft ongewijzigd. Het model 
geldt voor balkvormige ruimten, voor een willekeurige bron
en ontvangerpositie en voor een uniforme absorptie van de 
wanden. 

Het meest uitgebreide en gefundeerde geometrisch en statis
tisch rekenmodel werd uitgewerkt door Lindqvist [9, 10]. Ook 
hier wordt de energiedichtheid in een ontvanger berekend uit 
de som van het niet verstrooide en van het verstrooide geluid. 
De niet verstrooide energie wordt berekend met behulp van 
een spiegelbronnenalgoritme voor balkvormige ruimten. De 
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basis voor de berekening van de bijdrage van het verstrooide 
geluid is nog steeds de aanname van een Poissonproces, in een 
ruimte homogeen gevuld met uniform verstrooiende obsta
kels (gekarakteriseerd door de verstrooiingsdoorsnede vol
gens Kutrufl). De uitwerking gebeurt echter verschillend van 
Kutruffs afleiding zodanig dat een aantal beperkingen worden 
ondervangen. Zo is o.a. de verstrooide energie functie van de 
afstand tot de spiegelbron: de verstrooide energie voor één 
spiegelbron wordt (statistisch) bepaald als de som over alle 
waarschijnlijkheden op k botsingen (vrije weglengtes), verme
nigvuldigd met een afnameterm voor lucht-, wand- en obsta
kelabsorptie en met de geometrische afname. Voor elke ont
vanger wordt zo een impulsresponsie berekend die bestaat uit 
de pulsen van alle spiegel bronnen met daaraan telkens een 
steeds verschillende uitloper van verstrooide energie. 

Het model geldt voor balkvormige ruimten, voor grote en klei
ne afstanden tot de bron, voor grote machine-afmetingen in 
verhouding tot de vrije weglengte en voor een willekeurige 
positie van bron en ontvanger. Het is mogelijk om voor elk van 
de wanden uniform een willekeurige absorptie in te voeren en 
de luchtabsorptie is correct in rekening gebracht. Voor het niet 
verstrooide geluid kunnen spiegelbronnen tot een willekeuri
ge orde ingerekend worden, alsook de richtingsafhankelijk
heid van de bronnen. Alle berekeningen zijn frequentieafhan
kelijk uit te voeren, zowel wat betreft de absorptie van de wan
den als de richtingsafhankelijkheid van de bronnen, de absorp
tie van de obstakels en de verstrooiingsfrequentie v. 

Het rekenmodel volgens Lindqvist werd door ons geprogram
meerd en toegepast ter vergelijking met eigen metingen. De 
beide energiebijdragen voor verstrooide en niet verstrooide 
energie worden afzonderlijk berekend. Wat betreft de niet ver
strooide energie is het mogelijk alle bijdragen van de spiegel
bronnen tot hogere orde in te rekenen. De verstrooide energie 
wordt gesommeerd voor alle spiegelbronnen en voor alle 
ordes van verstrooiing k. De verzwakkingsterm wordt afzon
derlijk berekend. Tenslotte wordt de impulsresponsie bij een 
ontvanger nog aangevuld met een restenergie volgens Sabine. 
Ter bepaling van de geluidsdrukniveaus wordt de berekende 
energetische responsie geïntegreerd over de tijd. 
Het programma vraagt echter zeer hoge rekentijden, vergelijk
baar met de verder gebruikte stralenprogrammatuur. Dit 
beantwoordde niet aan de doelstelling om een programma te 
ontwerpen dat eenvoudig een snelle evaluatie van een aantal 
alternatieven zou toelaten. 

3.4 Geometrische methode: stralen- of kegelmethode 

Bij deze uit de zaalakoestiek afkomstige methoden wordt van
uit de bron een groot aantal geluidsstralen, geluidsdeeltjes of 
geluidsbundels uitgezonden die bij elke geometrische of dif
fuse reflectie verzwakt worden volgens de absorptie van het 
reflectievlak. Er wordt nagegaan wanneer en met welke inten
siteit de deeltjes een ontvangzone treffen of de bundels een 
ontvanger belichten. 
Het programma dat reeds eerder werd ontwikkeld en onder
tussen sterk aangepast en gerationaliseerd werd, heeft een 
module ter berekening van impulsresponsies (bundel- of 
kegelmethode ) en een module voor de berekening van energe-

BOUWFYSICA. VOL. 2. 1991. NO. 3 



tische responsies (stralen/deeltjesmethode of kegelmodel). 
Voor de toepassing in fabrieksruimten werd gebruik gemaakt 
van de energieprogramma's waarin met grote tijdsintervallen 
en met een zeer groot aantal stralen kan worden gerekend. 
Bovendien werd hieraan een eenvoudig diffusiemodel vol
gens Stephenson [11] toegevoegd, waardoor de reflectie op 
vlakken kan worden gevariëerd tussen de louter geometrische 
en de volledig diffuse volgens de wet van Lambert, afhankelijk 
van een in te voeren diffusiecoëfficiënt. 
Een overzicht van mogelijkheden en beperkingen van het pro
grammapakket wordt gegeven in [5]. De berekening van de 
nagalmtijd en van de geluidsdrukniveau-afname vergt in in
dustriële ruimten een groot tijdsvenster - van de ordegrootte 
van minstens de helft van de langste nagalmtijd - en een groot 
aantal deeltjes of bundels. 

3.5 Geometrische en statistische methode: stralenmodel en 
verstrooiing 

Ondet en Barbry [12] breidden het stralenmodel uit met de sta
tistische veronderstelling volgens Kutruff, voor de toepassing 
in ruimten gevuld met een groot aantal obstakels. De ruimte 
wordt daarbij ingedeeld in zones met verschillende ver
strooiingsfrequentie v. Uitgaande van een exponentiële waar
schijnlijkheidsverdeling voor de vrije weglengte met een ver
schillende gemiddelde waarde per zone wordt elke straal sta
tistisch afgebogen in zones met obstakels. Buiten deze zones 
is de straal voortplanting rechtlijnig. Op de wanden blijft een 
spiegelende reflectie gelden. De methode lijkt interessant om 
eventueel in de toekomst in te bouwen in het stralenmodel. 

3.6 Diverse methoden 

Kutruff [l3] komt tot een gesloten uitdrukking voor de ener
giedichtheid in uitgestrekte lage ruimten met verwaarlozing 
van de invloed van zijwanden. De invloed van verstrooiende 
obstakels wordt vervangen door diffuse reflectie volgens Lam
bert op vloer en/ofplafond. Aan beide oppervlakken kan een 
verschillende absorptie toegekend worden. 

Guilhot, Zuilhani en Gamba [14] werken theoretisch een 
methode uit voor de bepaling van het geluidsniveau in wille
keurige ruimten, op basis van zuiver diffuse reflectie op de in 
een groot aantal deeloppervlakjes verdeelde zijvlakken. Aan 
elk vlakje kan een afzonderlijke absorptiecoëfficiënt toege
kend worden. 

Schmidt [15] werkt theoretisch een formule uit voor het direct 
geluid gesommeerd met de spiegelingen op vloer en plafond. 
Deze wordt gecombineerd met een spiegelbronnenmodel in 
twee dimensies voor rechthoekige lege ruimten. Door nader
hand hieruit de eerste orde reflecties weer af te splitsen kun
nen verschillende absorpties voor de verschillende vlakken, 
directiviteit van een bron en schermwerking min of meer inge
rekend worden. Voor de hogere orde reflecties wordt met 
gemiddelde absorptiewaarden gewerkt, enerzijds voor vloer 
en plafond en anderzijds voor de wanden. 
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4 Meet- en rekenvoorbeelden 

4.1 Metingen en berekeningen in een mechanische werkplaats 

De illustratie betreft een werkplaats van SABENA te Zaven
tem, met een oppervlakte van 54 x 48 m2 met een zaagtand dak 
met een hoogte tussen 7,9 en 11,5 m (figuur 3). De nagalmtijd 
werd gemeten in drie situaties (figuur 4): de lege ruimte vóór 
ingebruikname, de ruimte gevuld met machines en de ruimte 
met machines en na plaatsing van absorberende materialen 
tegen de minst geheIde dakvlakken. Daarnaast werd een 
geluidskaart opgemaakt in de lege ruimte vóór en in de bezette 
ruimte na het aanbrengen van de geluidsabsorptie. 
Figuur 4 toont eveneens de geluidsafname loodrecht op de 
dakvlakken en evenwijdig ermee, zowel vóór als na de ingreep. 
De invloed van de dakvorm op de geluidsvoortplanting is dui
delijk zichtbaar: door reflecties bekomt men een grotere 
afstandsafname in de richting loodrecht op de dakvlakken. 

Fig. 3. Axonometrie van de werkplaats. 

Met behulp van het kegel model werden enkele simulaties 
uitgevoerd. Als eerste ijking van het rekenmodel (invoeren 
plausibele geometrie, absorptie en diffusie) werd getracht de 
gemeten nagalmtijd vóór de ingreep zo goed mogelijk te bena
deren (figuur 4). Hiervoor werd een volledige energierespon
sie berekend voor een groot tijdsvenster en een groot aantal 
tijdspunten. Als bijkomende ijking werd vervolgens een ge
luidskaart van de geluidsniveaus berekend waaruit afstandsaf
names werden afgeleid. Figuur 5 geeft links een vergelijking 
tussen de gemeten en de met het kegelmodel berekende af
standsafname loodrecht op de dakvlakken. De benadering is 
redelijk. Vervolgens werd de toestand na de ingreep berekend, 
zowel voor de nagalmtijd (figuur 4) als voor de afstandsafname 
(figuur 5, links). Om de machines te simuleren werd aan het 
vloeroppervlak een vrij hoge diffusie toegekend. Nochtans is 
de grote afstandsafname op grote afstand van de bron ten ge
volge van verstrooiing op machines niet goed te benaderen. 
De ingevoerde diffusie volstaat niet om dit effect te voor
spellen. 
De simulatie van de afstandsafname voor en na de ingreep 
werd herhaald met het statistisch spiegelbronnenmodel vol
gens Lindqvist (figuur 5, rechts). De benadering is zowel voor 
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Fig. 4. Links: gemeten en berekende nagalmtijd vóór en na de 
ingreep; rechts: gemeten afstandsafnames loodrecht op en 
evenwijdig met de dakvlakken, vóór en na de ingreep. 

de situatie vóór als na de ingreep bijna correct, wat wijst op het 
belang van een statistische benadering van geluidsver
strooiing op obstakels C.q. machines. Aangezien het onmoge
lijk is niet balkvormige ruimten in dit model te berekenen, 
werd het sheddak vóór de ingreep gemodelleerd door een ver
strooiingsfrequentie verschillend van nul in te voeren. Het 
plafond werd op hoogte 7,9 m verondersteld. 

4.2 Metingen en berekeningen in een fabriekshal 

Dit voorbeeld betreft de stockagehal van het 
Montage te Ieper. De ruimte bestaat uit tv 
fabrieksruimten: een hal van 240 x 50 m2 wordt 

;drijf Picanol 
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erbonden met 

Fig. 6. Axonometrie van de fabriekshal met de compartimenten. 
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Fig. 5. Berekeningsresultaten in de richting loodrecht op de dak
vlakken, met het kegel model (links) en het model volgens 
Lindqvist (rechts). 

een andere hal van 180 x 36 m2 door een ruimte van 60 x 38 m2 

(figuur 6). De gemiddelde hoogte bedraagt 10 m. De machine
dichtheid is vrij groot. Vier compartimenten tegen de lange 
zijde van de hal (totale oppervlakte 72 x 9 m2) werden omringd 
met schermen die aan de ingesloten zijde absorberend uitge
voerd zijn. Onder het dak werden boven deze compartimenten 
baffies (0,9 x 1,2 x 0,06 m3, 1,5 baffie/m2) aangebracht in een 
zone van 72 x 24 m2 • 

In figuur 7 zijn de gemeten en de berekende nagalmtijd vóór 
en na de ingreep weergegeven. De bovenste lijn geeft de 
nagalmtijd vóór de ingreep, de tussenliggende lijnen geven 
deze na de ingreep en buiten de omsluiting, de laagste waar
den betreffen de meting binnen de omsluiting. Rechts is de 
geluidafname met de afstand vóór en na de ingreep (loodrecht 
op de langste zijde) weergegeven. De streeplijnen betreffen de 
berekeningen met het kegelmodel. De geknikte lijn betreft de 
meting met omsluiting. Het blijkt dat de nagalmtijd binnen de 
omsluiting door de geluidsabsorberende afscherming en door 
de baffie-absorptie op het plafond zeer laag wordt. De 
afstandsafname toont overigens duidelijk de invloed van het 
scherm. De toename van het niveau op enige afstand van het 
scherm wijst op de daling van de schermwerking. 
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Fig. 8. Links: gemeten geluidskaart (dB (A» in de produktiehal 
(machines in werking); bronposities en geraamde bronver
mogens (dB(A». 

De gevolgde werkwijze bij de berekening is analoog aan het 
eerste voorbeeld. Dit betreft de keuze van plausibele waarden 
voor de modellering van dakvorm, baffies en invulling, en 
voor de geluidabsorptiecoëfficiënten en diffusiefactoren, op 
basis van de gemeten nagalmtijden en afstandsafnames vóór 
de aanpassing. Na deze ijking van het rekenmodel is het dan 
mogelijk om het effect van de ingreep te simuleren. De 
nagalmtijd stemt behoorlijk overeen met de werkelijkheid, 
vooral voor het meetpunt binnen de omsluiting. De invloed 
van het scherm op de afstandsafname wordt echter overschat 
omdat diffractie niet expliciet ingerekend wordt. 

5 Algemene werkwijze bij de evaluatie van zaalakoestische 
maatregelen voor de lawaaireductie 

Dikwijls wordt de vraag gesteld naar de invloed van het aan
brengen van geluidsabsorberende voorzieningen op het ge
luidsniveau in een werkplaats. Wij illustreren een mogelijke 
werkwijze aan de hand van een studie voor een nagenoeg balk
vormige produktiehal met een hoge bezettingsgraad (afmetin
gen 72 x 50 x 6 m3). 

Vooreerst worden geluidsniveau-opnames gemaakt in de fa
briek in werking en worden met deze gegevens geluidskaarten 
opgemaakt (figuur 8, links). De metingen worden aangevuld 
met een bepaling van de nagalmtijd en eventueel met 
metingen van absorptiecoëfficiënten in situ [16]. Ook het 
geluidsvermogen van de bronnen kan bepaald worden, met 
behulp van intensiteitsmetingen. 
Vervolgens wordt getracht het gemeten geluidsveld in de 
fabriek in werking zo goed mogelijk te modelleren. Daarbij 
wordt de gemeten nagalmtijd in de berekening zo goed moge
lijk benaderd door aanpassing van de parameters in het reken
model. Daarna worden aantal, plaats en vermogen van de 
ingevoerde bronnen op een plausibele wijze en op basis van de 
meetgegevens gekozen (figuur 8, rechts). Het is uiteraard 
onmogelijk en zeer tijdrovend om een perfecte overeenstem
ming tussen de rekenresultaten en alle meetpunten te berei
ken. Het aantal gegevens kan daarom gereduceerd worden, 
bijvoorbeeld door de distributie van de voorkomende geluids-
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niveaus uit te zetten. Berekeningen met het gekozen reken
model worden herhaald tot de distributies van de voorkomen
de geluidsniveaus voor berekening en meting voldoende over
eenstemmen (figuur 9, curven a en b). 

Fig. 9. 

% van de oppervlakte 

3°T.=====~======~----~------1 • : gemeten distr. 
... : benadering vd meting 
'" : berekening: abs. voll. plat. 
* : berekening: abs. 1/2 plaf. 

20 .: berekening: verlaagde abs. 

10 

o~~~~ ____ ~~~~~ ____ ~~~~ 
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Lp [dB(A)) 

Evolutie van de verdelingscurven bij toenemende absorptie 
van het plafond. 

Tenslotte kan men een aantal mogelijke ingrepen simuleren 
door wijziging van één of meerdere parameters. Zo bekomt 
men een aantal verdelingscurven van de geluidsdrukniveaus 
waarmee de gemeten curve kan worden vergeleken. (figuur 9). 
Voor elke simulatie worden verder nog verdelingscurven en 
geluidskaarten getekend voor de gerealiseerde niveaudaling 
(figuur 10). 
De mogelijkheden en beperkingen van het gebruikte reken
algoritme spelen uiteraard een belangrijke rol bij het afwerken 
van een studie. 
Studies gebaseerd op metingen in fabrieksruimten met de 
machines in werking hebben het voordeel dat een specifieke 
cijferwaarde voor een bepaalde ontvangersplaats berekend 
wordt. De vraag of een akoestische ingreep wel de nodige 
niveaudaling veroorzaakt op de juiste plaats, kan zo worden 
beantwoord. In het voorbeeld is dit slechts benaderend 
gebeurd: het geluidsvermogen werd geraamd, de bronnen 
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Fig. 10. Geluidskaart (dB(A» en verdelingscurve van de gereali
seerde niveaudaling bij een absorberende behandeling van 
het volledige plafond. 

werden omnidirectioneel verondersteld. Een meer correcte 
aanpak vereist de akoestische beschrijving van alle aanwezige 
bronnen door de bepaling van hun geluidsvermogen en hun 
directiviteit. De gevolgde werkwijze veronderstelt ook een 
voldoende constant niveau in de produktiehal. 
Wanneer uitgegaan wordt van metingen in een fabriek niet in 
werking, volgt men dezelfde werkwijze. Daarbij geven niet de 
geluidskaarten of de bijhorende niveaudistributies over de 
oppervlakte, maar wel de geluidafname ten opzichte van een 
omnidirectionele bron de belangrijkste informatie. 

6 Besluit 

Industriële ruimten vertonen een aantal specifieke aspecten 
betreffende de geometrie en de gevolgen ervan voor de ge
luidsniveauverdeling in tijd en plaats. Dit werd aangetoond 
door meting en berekening. 
Voor de studie van de lawaaibeperking zijn een groot aantal 
hulpmiddelen beschikbaar, niet alleen berekeningsmethoden 
maar ook voorstellingswijzen. Na onderzoek van verschillen
de berekeningsalgoritmen is geopteerd voor de toepassing van 
(een variant van) de stralenmethode en een spiegelbronnen
model dat overeenkomstig Lindqvist voor geluidsverstrooiing 
werd aangepast. 
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Voor specifieke situaties blijkt het gebruik van stralenpro
gramma's vereist. Een goede prognose van het geluidsveld na 
een eenvoudige ingreep, zoals het aanbrengen van absorptie 
tegen het plafond, is mogelijk indien de materiaaleigenschap
pen (geluidsabsorptie, diffusie) voldoende gekend zijn. 
De statistische aanpak voor het voorspellen van verstrooiing 
op obstakels volgens Lindqvist is nochtans betrouwbaar voor 
de eenvoudige situatie van een balkvormige ruimte. 
Het inbrengen van statistische fenomenen in stralenprogram
matuur is reeds gedeeltelijk gebeurd. Verdere aanpassingen 
voor verstrooiing en effecten zoals diffractie rond schermran
den zijn nog mogelijk. Op deze wijze worden echter steeds 
meer nauwelijks bekende variabelen geïntroduceerd, waar
voor alleen op basis van een vergelijking tussen berekening en 
meting aangepaste waarden kunnen worden voorgesteld. 
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Test van de diffusiebenadering van het capillair watertransport in poreuze bouwmaterialen 

F. Descamps* en H. Hens 

Laboratorium BouwfYsica K. U. Leuven 
*aspirant N.F. W.O. 

Samenvatting 

Ter beschrijving van het capillair watertransport in poreuze 
bouwmaterialen wordt veelal de niet-lineaire diffusietheorie 
gebruikt. Horizontale infiltratieproeven op kalkzandsteen en 
mortel tonen nochtans aan dat de diffusiebenadering niet lan
ger geldig is bij hoge vochtgehalten. Wij stellen voor de water
transportvergelijking te vervangen door een gekoppelde 
water-lucht transportvergelijking. 

Inleiding 

Het capillair watertransport in poreuze bouwmaterialen wordt 
beschreven door een niet-lineaire diffusievergelijking met het 
vochtgehalte of de capillaire zuiging als watertransportpoten
tiaal [5,7]: (voor het eendimensionaal geval) 

q = - D(w) . öw/h = - K(s) . öslöx 

met: 

x plaats [m] 
w vochtgehalte [kg/m3] 

s capillaire zuiging [Pa] 
q waterstroom [kg/(m2s)] 
D diffusiviteit [m2/s] 
K capillaire conductiviteit [sj 

(1) 

De capillaire zuiging definiëren wij hier als het drukverschil 
tussen het poriënwater en de poriënlucht. Het verband tussen 
vochtgehalte en capillaire zuiging voor atmosferische poriën
luchtdruk wordt gegeven door de waterkarakteristiek [1]. 

In formule (1) wordt impliciet aangenomen dat de transport
coëfficiënten diffusiviteit en capillaire conductiviteit alleen 
afhangen van de transport potentiaal, en niet van de poten
tiaalgradiënt of van de randvoorwaarden. 
Onlangs stelde Prazak [9] dat de diffusiviteit functie is van de 
randvoorwaarden. 
Hier stellen wij de resultaten voor van een experimentele veri
ficatie van de diffusiebenadering. 

Experiment 

Wij voerden een horizontale infiltratieproef uit op kalkzand
steen en mortel (Tabel 1). Het watercontactvlak mat 45 x 
130 mmo De specimenlengte bedroeg 300 mm voor de kalk
zandsteen, en 230 mm voor de mortel. De zijden van het speci
men parallel aan de watertransportrichting werden afgedicht 
met een epoxyhars om verdamping en zijdelingse luchtuit
stroming te verhinderen. 
Water werd aan één zijde van het initieel droge specimen toe-
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gevoerd met een lichte overdruk van 30 mm waterkolom. 
Luchtuitstroming aan de tegenovergestelde zijde werd niet 
verhinderd. Het vochtgehalte werd niet-destructief gemeten 
als functie van tijd en plaats met de gammastraal-verzwak
kingsmethode (plaatsresolutie 2 mm). 
Uit deze metingen werden via cubic spline fit [8] de vocht
gehalteprofielen berekend (figuur la en 2a). De cumulatieve 
waterinstroom werd met een balans gemeten als controle op 
de vochtgehaltemeting. De luchttemperatuur werd geregeld 
op 20 ± 0,5 0c. 

Tabel 1 Materiaaleigenschappen 

Kalkzandsteen 

Densiteit 
Capillair vochtgehalte 
Vacuümverzadiging 
Waterabsorptiecoëfficiënt 
Darcy coëfficiënt 

Mortel 
(gewichtsverhouding halfgrof zand 1000, 
cement (Ppz 30) 200, water 170) 

Densiteit 
Capillair vochtgehalte 
Vacuümverzadiging 
Waterabsorptiecoëfficiënt 
Darcy coëfficiënt 

Resultaten 

De Boltzmanntransformatie 

À = X. ,-112 

1691 ± 11 kg/m3 

255 ± 5 kg/mJ 

363 ± 4 kg/m3 

0,052 kg/(m2s IQ ) 

109.10-9 mis 

1786 ± 14 kg/m3 

200 ± 4 kg/m3 

327 ± 9 kg/m3 

0,030 kg/(m2slQ ) 

150.10- 12 mis 

(2) 

herleidt de transportvergelijking (1) tot een gewone differen
tiaalvergelijking 

Àl2 dw/dÀ = d/dÀ(D(w)dw/dÀ) (3) 

Deze vergelijking is geldig voor infiltratie in een half-oneindig 
medium met constant initieel vochtgehalte en constant vocht
gehalte in het watercontactvlak. De Boltzmanntransformatie 
is alleen geldig als de diffusiviteit een eenduidige functie is 
van het vochtgehalte. Deze voorwaarde is gelijkwaardig aan de 
voorwaarde van een eenduidig verband vochtgehalte - Boltz
mannvariabele À [6]. De cumulatieve waterinstroom is in dit 
geval een lineaire functie van ,-1!2. De helling van deze functie 
wordt de waterabsorptiecoëfficiënt A of sorptiviteit [2] ge
noemd. 
De controle van de lineariteit van de cumulatieve waterin
stroom en van de eenduidigheid van de Boltzmannvariabele À 

wordt hier als test voor de diffusiebenadering van het capillair 
watertransport gehanteerd. 
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Bij de experimenten was het randvoorwaardevochtgehalte na
genoeg gelijk aan het capillair vochtgehalte zoals bepaald uit 
een capillaire opzuigproef, behalve in een watercontactzone 
van 2-4 mm waar het vochtgehalte gedurende het experiment 
steeg van capillair vochtgehalte naar vacuümverzadiging. 
De meetresultaten voor kalkzandsteen worden voorgesteld in 
figuur 1. De helling van de cumulatieve waterinstroom is na
genoeg constant. Voor vochtgehalten lager dan 225 kg/m3 is 
de verhouding infiltratiediepte tot vierkantswortel tijd, d.i. de 
Boltzmannvariabele, uniek. Voor hogere vochtgehalten is de 
Boltzmannvariabele tijdsafhankelijk. 
Analoge besluiten gelden voor een eerste infiltratiefase in het 
mortelspecimen (figuur 2). Tijdens een tweede infiltratiefase, 
die start op t = 25.000 s, daalt de helling van de cumulatieve 
waterinstroom en wordt de Boltzmannvariabele tijdsafhanke
lijk. 
Op basis van (3) werd de diffusiviteit D berekend voor kalk
zandsteen en mortel (figuren ld en 2d). Een alternatieve bere
keningsmethode op basis van de stroom/gradiënt-benadering 
[11] geeft een vergelijkbaar resultaat. Deze laatste bereke
ningsmethode werd ook gebruikt voor de berekening van de 
diffusiviteit van mortel op tijdstippen waar de cumulatieve wa
terinstroom niet langer een lineaire functie is van vierkants
wortel tijd. De resulterende diffusiviteit blijkt veel lager te zijn 
dan gedurende de eerste infiltratiefase. 
Samenvattend besluiten wij dat de diffusiebenadering niet 
geldig is voor hoge vochtgehalten. Voor de mortel is deze be
nadering slechts geldig voor een eerste infiltratiefase. 

Discussie 

In deze laatste paragraaf stellen wij een fysische benadering 
van het capillair watertransport voor die de experimentele af
wijking van de diffusiebenadering kan verklaren. 
Eigen aan waterinfiltratie is het twee-fase karakter van de stro
ming water-lucht [4]. Het belang van het luchttransport gedu
rende waterinfiltratie werd reeds beklemtoond door Vachaud 
[3]. Hij stelt dat het watertransport niet enkel afhangt van de 
randvoorwaarde in termen van de watertransportpotentiaal, 
maar ook van de luchtdrukrandvoorwaarde. 
Bij waterinfiltratie kan luchtdrukopbouw voor het waterfront 
optreden indien de luchtuitstroming beperkt of verhinderd is. 

Dit fenomeen treedt vooral op bij zeer luchtdichte materialen 
(i.c. mortel) of bij hoge vochtgehalten. 
In dit laatste geval gebeurt het watertransport vooral door de 
grootste poriën. De kleine capillaire werking van deze grote 
poriën kan snel teniet gedaan worden door een stijgende po
riënluchtdruk. 
Bij het gebruik van de capillaire zuiging als watertransportpo
tentiaal moet de luchtdruk in rekening gebracht worden in de 
waterkarakteristiek. 
De formulering van waterinfiltratie als twee-fase stroming 
lijkt ons de aangewezen weg om de invloed van het luchttran
sport op het watertransport in rekening te brengen. 

Literatuur 

1. Croney D., Coleman J.D., Bridge P.M., The suction ofmoisture 
held in soil and other porous materiais, Road Research Technical 
Paper 24, 1952. 

2. Philip J.R., Theory of infiltration, Advances in Hydroscience, 
Vol. 5, pp. 215-305, 1969. 

3. Vachaud G. e.a., Effects of air pressure during water flow in an 
unsaturated, stratified vertica1 column of soil, Second Sympo
sium on fundamentals of transport phenomena in porous media, 
Guelph, Ontario, 7-11 augustus 1972, pp. 357-377. 

4. Morel-Seytoux H.J., Two-phase flows in porous media, Advances 
in Hydroscience, Vol. 9, pp. 119-202, 1973. 

5. Bomberg M., Moisture flow through porous building materiais, 
Lund Institute of Techno1ogy, Division of Building Techno1ogy, 
Report 52, 1974. 

6. Crank J., The mathematics of diffusion, Oxford University Press, 
2nd edition, p. 105, 1975. 

7. Nielsen A.F., Free-water intake of cellullar concrete and bricks 
measured by gamma ray attenuation, Thermal Insulation Labora
tory TU Denmark, Report 41, 1976. 

8. KimbalI B.A., Smoothing data with cubic sp1ines, Agronomy 
Journa1, Vol. 88, pp. 126-129, 1976. 

9. Prazak J. e.a., Description oftransport ofliquid in porous media. 
A study based on neutron radiography data, International Journa1 
of Heat and Mass Transfer, Vol. 33, pp. 1105-1120, 1990. 

10. Descamps F., Moisture content measurement using gamma ray 
attenuation, Research report Laboratory for Building Physics 
K.u. Leuven, 1990. 

11. Descamps F., Calcu1ation ofthe water diffusivity from a horizon
tal infiltration experiment, IEA Workshop HAMTEC, Leuven, 
oktober 1990. 

Energienormering van gebouwen 

Een grens aan het verbruik via een grens aan het vermogen? 

ir T.l. Haartsen en ir E.R. van den Ham 
DHV Bouw BV, Amersfoort 

Inleiding 

In de Nota Energiebesparing en in het NMP-plus wordt het 
voornemen uitgesproken over te gaan tot prestatienormering 
voor het energiegebruik voor woningen en gebouwen [1]. 
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Een energieprestatienorm voor een gebouw is een maatstaf 
voor het maximaal te verwachten energiegebruik (gas, olie, 
elektriciteit) van een gebouw. Daarmee is het een instrument 

21 



dat vanaf bouwinitiatief in een Programma van Eisen tot en 
met de oplevering een rol kan vervullen. De energieprestatie
norm legt eigenschappen van het gebouwen de gebouwge
bonden installaties vast. 

Voor woningen wordt nu gewerkt aan opname in het Bouwbe
sluit (1993) van een eis aan het theoretisch jaarlijks energiege
bruik. Ook voor rijkskantoren wil de Rijksgebouwendienst een 
energieprestatienorm invoeren en wel per m2 bruto vloerop
pervlakte. Voor de overige utiliteitsgebouwen zal eveneens 
prestatienormering voor het energiegebruik tot stand moeten 
komen. De vraag is echter of, op voorhand, het theoretisch 
jaarlijks energiegebruik per m2 vloeroppervlakte de meest 
geschikte vorm is om eisen te stellen voor de verschillende 
soorten utiliteitsgebouwen. Daarom heeft NOVEM in het na
jaar 1990 aan DHV opdracht gegeven concepten te ontwikke
len voor het stellen van zulke prestatie-eisen [2]. 

Overwegingen bij concept-keuze 

Bestaande bouwregelgeving 

De huidige bouwregelgeving wordt gedomineerd door de 
Model-Bouwverordening. Uit het oogpunt van energiezuinig
heid zijn daarin voor kantoorgebouwen en logiesgebouwen 
eisen gesteld aan warmteweerstanden van uitwendige schei
dingsconstructies en aan de Icwaarde. Voor de andere utili
teitsgebouwen zijn geen eisen voor de energiezuinigheid vast
gelegd. 

De It-waarde zegt weliswaar op gebouwniveau meer dan 
alleen eisen aan warmteweerstanden van onderdelen, maar 
staat nog ver van een integrale benadering van gebouwen 
installaties af. 

In de bestaande richtlijnen van de Rijksgebouwendienst wor
den naast de eisen op component niveau (o.a. HF-verlichting, 
warmteweerstanden) ook eisen op één abstractieniveau hoger 
gegeven, namelijk eisen aan de gemiddelde U-waarde en 
luchtdichtheid van een representatief gevelelement. 

Nieuwe bouwregelgeving 

De bouwregelgeving zal worden gestroomlijnd door het 
Bouwbesluit [3]. Daarin zullen uit oogpunt van bruikbaarheid, 
veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid prestatie-eisen 
worden geformuleerd. 

De prestatie-eisen moeten voldoen aan bepaalde criteria. Zij 
dienen: 
- zoveel mogelijk rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te 

bieden; 
- ondubbelzinnig te zijn; 
- meetbaar en controleerbaar te zijn; 
- zo min mogelijk vrijheidsbeperkend en innovatiebelemme-

rend te zijn. 

Hoe en met welke materialen iets gemaakt wordt, mag de 
bouwer zelf weten, zolang het gebouwde maar voldoet aan de 
prestatie-eisen. Het Bouwbesluit moet de ontwerpers en ont
wikkelaars meer vrijheid geven. 
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Toetsing van de prestatie-eisen dient bij voorkeur door meting 
te geschieden, immers daarmee wordt aangesloten op de trend 
van kwaliteitsborging in de bouw. 
Bovendien wordt zo mogelijk aansluiting gezocht bij het uit
geven van kwaliteitsverklaringen/ certificatie. 

Eisen uit oogpunt van energiezuinigheid voor utiliteitsgebou
wen zijn in het Ontwerp-Bouwbesluit beperkt tot de catego
rieën kantoorgebouwen en logiesgebouwen, en wel voor 
nieuwbouw of ingrijpende verbouw van bestaande gebouwen. 
In het laatste geval is ontheffing van eisen op nieuwbouw
niveau naar een lager niveau mogelijk. 

Vooralsnog wordt voor de betreffende gebouwcategorieën 
voor het onderwerp energiezuinigheid alleen gesproken over 
bouwkundige eisen, zowel op componentniveau (thermische 
isolatie en luchtdichtheid) als op gebouwniveau Ut-waarde, 
maximum pui-oppervlakte afhankelijk van bruto vloeropper
vlakte). 
Op geen enkele wijze wordt in het Ontwerp-Bouwbesluit 
onder het onderwerp energiezuinigheid een installatietech
nisch onderdeel betrokken in de regelgeving. 

Mogelijke vormen van energieprestatienormering 

Uit het onderzoek zijn twee belangrijke, essentieel verschil
lende, vormen voor prestatienormering van het energiege
bruik naar voren gekomen: 
- Een norm op basis van het (te berekenen) theoretisch ener

giegebruik van het gebouw; 
- Een norm op basis van het (te meten C.q. vast te stellen) op

gestelde vermogen van de gebouwinstallaties. 

Om goed te kunnen begrijpen waarom juist deze twee vormen 
zijn gekozen, wordt in figuur 1 een beeld gegeven van de ver
schillende mogelijkheden om het energiegebruik van gebou
wen in regelgeving vast te leggen. 

In figuur 1 is voor een aantal verschillende grootheden aange
geven hoe direct de relatie tot het doel (energiebesparing) is. 
Dit hangt samen met het niveau waarop de prestatie-eis wordt 
gesteld. Bovendien staat aangegeven in hoeverre de diverse 
grootheden meetbaar zijn danwel in hoeverre ze alleen theo
retisch berekenbaar zijn. 

Een normering van het werkelijk energiegebruik zou de mees
te zekerheid over de te realiseren besparingen geven. Ge
streefd moet dan ook worden naar een instrument dat in figuur 
1 en 2 zo hoog mogelijk en zo ver mogelijk naar rechts staat. In 
dat licht heeft de gebruiksnorm het voordeel dat deze hoger 
staat in het schema en de vermogensnorm het voordeel dat 
deze rechts staat. 
Het niveau van een vermogensnorm is het laagste niveau 
waarop installaties en gebouw samen worden beschouwd. Het 
vermogen is evenals het werkelijk energiegebruik meetbaar, 
het theoretisch energiegebruik daarentegen niet. 

Om op een hoger niveau te komen is meer informatie nodig. 
Figuur 2 geeft aan welke informatie steeds moet worden toe
gevoegd om op een hoger niveau te komen. 
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Fig. 1. Directheid en meetbaarheid van te normeren grootheden. 

Ook het Bouwbesluit onderscheidt op verschillende niveaus: 
- Eisen aan materialen of specifieke bouwdelen; 
- Eisen aan scheidingsconstructies, die kunnen zijn opge-

bouwd uit verschillende materialen of verschillende bouw
delen; 

- Eisen aan functies of ruimten/gebouwen, die weer kunnen 
zijn gebouwd met een aantal scheidingsconstructies. 
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Fig. 2. Informatiebehoefte en Bouwbesluitniveau van te normeren 
grootheden. 
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Links in figuur 2 is aangegeven op welk van de hiervoor 
genoemde Bouwbesluitniveaus de te normeren grootheden 
betrekking hebben. Toegevoegd is het onderscheid tussen 
gebouw exclusief installaties (het hoogste abstractieniveau 
zoals nu te vinden in het Ontwerp Bouwbesluit) en gebouw 
inclusief installaties, zoals gewenst zou zijn voor een Bouw
besluit waarin energiezuinigheid op een integrale wijze in 
eisen zou zijn gewaarborgd . 

Geselecteerde concepten 

Twee geselecteerde vormen voor energieprestatienormering 
zijn verder uitgewerkt: 

a. De gebruiksnorm: 
eis aan het (theoretisch) maximale jaarlijks energiegebruik, 
uitgedrukt in m3 aardgasequivalent per m2. Alle vormen van 
energiegebruik van gebouwgebonden installaties worden om
gerekend naar aardgasequivalent en opgeteld. 

b. De vermogensnorm: 
eis aan het maximaal opgestelde vermogen per m2• De vermo
gens van de gebouwgebonden installaties worden omgere
kend naar 'primair vermogen' en opgeteld. 
Onder gebouwgebonden installaties wordt in dit verband ver
staan: installaties voor verwarming, koeling, verlichting, ven
tilatie en transport. 
Primair vermogen is een nieuw geïntroduceerde term, die is 
gedefinieerd als het energiegebruik in de vorm van fossiele 
brandstoffen per tijdseenheid [4]. 1 kW elektrisch vermogen 
uit het openbare net komt overeen met circa 3 kW primair ver
mogen (rendement centrale ca. 33%). 

De eerste vorm, de gebruiksnormering, ligt voor de hand. Uit 
de figuren 1 en 2 volgt vanzelf de tweede vorm, de vermogens
norm. 

Voor het thermisch vermogen wordt de belasting op boven
waarde aangehouden. Voor het elektrisch vermogen wordt 
alleen naar de gebouwgebonden installaties gekeken (vaste 
verlichting, ventilatie, koeling), het bij de stopcontacten opge
nomen vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. 

Het idee achter de vermogensbegrenzing is, simpel gezegd: als 
je een gebouw met een klein kacheltje moet verwarmen dan 
moet je wel goed isoleren om het toch warm te krijgen. 

Gebruiksnorm 

De gebruiksnorm sluit rechtstreeks aan bij de beleidsdoelstel
ling, te weten energiebesparing door efficiencyverbetering [1]. 
Het al dan niet voldoen aan de norm is niet zichtbaar of meet
baar, het is alleen te berekenen. 

Het stellen van een eis aan het theoretisch energiegebruik 
leidt tot maatregelen die rekentechnisch tot een besparing lei
den: 
- Bouwkundige en installatietechnische maatregelen die 

zowel rekentechnisch als in werkelijkheid energie besparen; 
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- Maatregelen die alleen in de berekening een besparing ople
veren, met name het wijzigen van aannamen bij de bereke
ning zonder dat het bouwkundig ofjnstallatietechnisch ont
werp wordt gewijzigd. Als voorbeeld kan worden genoemd: 
het iets hoger aannemen van het rendement van de warmte
terugwinning, de effectieve U-waarde van het kozijn iets 
lager aannemen, enz. 

Een berekeningsmethode zal dus de speelruimte voor de aan
namen bij de berekening zoveel mogelijk moeten beperken. 
Een dergelijke berekeningsmethode, die toepasbaar zou moe
ten zijn voor alle denkbare utiliteitsgebouwen, van ziekenhui
zen tot opslagloodsen, zal nog ontwikkeld moeten worden. 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijke berekeningsmethode 
niet zal kunnen uitblinken door eenvoud. 
Dit brengt ons meteen bij het bezwaar bij de gebruiksnorrne
ring: de toetsing. Zoals ook al in figuur 1 te zien is, is de 
gebruiksnorm niet meetbaar. De toetsende instantie, in dit 
geval Bouw- en Woningtoezicht, kan alleen aan de hand van 
een berekening toetsen of een ontwerp voldoet. Bij oplevering 
is niet mogelijk om het opgeleverde gebouw direct aan de 
norm te toetsen, er kan alleen worden nagegaan ofhet gebouw 
is uitgevoerd volgens de aannamen die bij de berekening zijn 
aangehouden. 

Vermogensnorm 

De vermogensnorm heeft een enigszins indirecte relatie met 
de beleidsdoelstelling. 
Met de vermogensnorm wordt een gebouw- (en installatie-) 
eigenschap vastgelegd. De vermogensnorm is fysiek in het 
gebouw aanwezig. 

Het stellen van een beperkende eis aan het vermogen leidt tot 
maatregelen die meestal wel, maar soms ook niet, tot energie
besparing leiden: 
- Bouwkundige en installatietechnische maatregelen die 

zowel vermogensbesparend als energiebesparend zijn, 
bijvoorbeeld betere isolatie en hoger rendement van warm
teopwekking; 

- (Installatietechnische) maatregelen die wel vermogens
besparend maar niet energiebesparend zijn, bijvoorbeeld 
regelapparatuur voor vermogensbegrenzing; 

- (Installatietechnische) maatregelen die vermogensbespa
rend zijn, maar extra energiegebruik veroorzaken, zoals ver
lengen van de opstooktijd en het installeren van een grote 
boiler met een klein vermogen in plaats van een geiser. 

De nadelen van de vermogensnorm zijn duidelijk: het leidt tot 
maatregelen die niet altijd tot energiebesparing leiden en som
mige vormen van energiebesparing, zoals gebruik van passie
ve zonneënergie, worden niet gestimuleerd. Maar daar staat 
tegenover dat van de bij de gebruiksnorm geschetste proble
men met de toetsing hier geen sprake is. 
Toetsing van de vermogensnorm is eenvoudig, zowel in de 
ontwerpfase als bij oplevering. Bij de bouwvergunningsaan
vraag hoeft slechts te worden gekeken of het opgegeven op te 
stellen vermogen aan de norm voldoet. Bij oplevering kan 
worden gecontroleerd of met de opgestelde gebouwgebonden 
installaties de eis niet wordt overschreden. 
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Overigens is het interessant om te vermelden dat er een ont
werp voor een Duits bouwvoorschrift voor woningen bestaat, 
waarin een maximum wordt gesteld aan het op te stellen ketel
vermogen [5]. 

Bezwaren tegen de vermogensnorm 

Het idee van vermogensnormering als een vorm van energie
prestatienormering stuit op veel weerstand en onbegrip, voor
al vanuit de installatietechnische hoek. Uiteraard kleven er 
duidelijke nadelen aan de vermogensnormering, deze is dui
delijk minder fijnzinnig dan gebruiksnorrnering. Maar dit 
nadeel kan opwegen tegen het voordeel van de eenvoudiger 
toetsing. Het merendeel van de bezwaren tegen de vermo
gensnorm komt voort uit het feit dat men te veel redeneert 
vanuit het traditionele bouwproces, waarbij de installatie 
veelal een sluitpost vormt. Juist met een vermogensnorm in de 
hand moet deze werkwijze worden omgebogen naar integraal 
ontwerpen. Vanaf een vroeg stadium in het ontwerpproces 
moet er overleg en terugkoppeling zijn met de installatietech
nische en bouwfysische discipline. 

Bij proces-gedomineerd energiegebruik geen prestatienormen 

Voor gebouwen waarin processen zijn gehuisvest die een rela
tiefhoog energiegebruik met zich meebrengen, kunnen ener
gieprestatienormen nooit zijn gebaseerd op bouwregelgeving. 
Indien alleen gebouwgebonden energiegebruik zou worden 
gedefinieerd en genormeerd, bestaat de kans dat door de niet 
integrale benadering het doel voorbij wordt gestreefd (isole
ren van gebouwen waarin een overschot aan proceswarmte 
voor te hoge temperaturen zorgt). Bovendien zal in veel geval
len het proces op energiebesparing worden doorgelicht in het 
kader van onder andere sectorale benadering van nijverheids
sectoren door NOVEM. Daarom wordt overwogen om voor 
gebouwen waarin het produktieproces meer dan twee of drie 
maal zoveel energie gebruikt als de gebouwgebonden installa
ties, geen prestatienormen voor het energiegebruik in bouw
regelgeving te formuleren. 

Conclusies 

De conclusies van het onderzoek luiden: 
- De beide geselecteerde concepten voor energieprestatie

normering, te weten gebruiksnorm en vermogensnorm, 
komen in aanmerking om te worden ingezet in een proef
project waarin de concrete effecten en de te doorlopen pro
cedures worden getoetst. 

- De afweging tussen de beide concepten kan worden geken
merkt door een trade-off tussen acceptatie bij de doelgroe
pen en eenvoud en toetsbaarheid van regelgeving. 

- Het is gewenst de hoogte van de energieprestatienorm te 
differentiëren naar een aantal nader te definiëren gebouw
categorieën. Het verdient de voorkeur om daarbij aan te 
sluiten bij de gebouwsoorten die binnen het Bouwbesluit 
worden onderscheiden. 

- Voor de eenheid van gebouwgrootte moet worden gekozen 
tussen de in de NEN 2580 gedefinieerde gebruiksoppervlak
te en bruto-vloeroppervlakte. 
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- Het is niet zinvol gebouwen waarin het produktieproces de 
warmte- of koudebehoefte voor klimatisering voor een be
langrijk deel dekt, te onderwerpen aan prestatienormering 
energiegebruik binnen de bouwregelgeving. 
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Aandacht voor fysische aspecten binnenmilieu bij woningverbetering 
Demonstratieprogramma E'novatie geeft goede voorbeelden 

ir H. Korbee 
Woon/Energie te Gouda, lid van de werkgroep E'novatie 

Samenvatting 

De inbreng van bouwfysici bij het maken van plannen voor 
nieuwbouw en verbetering van woningen is gering. De zorg 
voor de kwaliteit van het binnenmilieu, één van de hoofditems 
van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), zal hierin moge
lijk verandering brengen. De combinatie met een ander hoofd
item uit het NMP, energie-extensivering, leidt tot uitdagende 
vraagstukken voor de bouwfysicus. Kierdichting oké, maar 
dan wel een goede woningventilatie. Een evenwichtig samen
stel van installatietechnische en bouwkundige maatregelen 
moet leiden tot een forse brandstofbesparing en een verbete
ring van het binnenmilieu. Het demonstratieprogramma 
'E'-novatie' van het Ministerie van Economische Zaken zal 
met 22 renovatieprojecten aantonen dat goede mogelijkheden 
voorhanden zijn. De voorbeelden die in dit artikel 1 aan bod 
komen, tonen daarbij een interessante diversiteit aan oplos
singen. 

De regeringsdoelstelling ten aanzien van de reductie van de 
COruitstoot vereist vergaande energiebesparende maatrege
len. Het NMP hanteert daarvoor de term 'energie-extensive
ring' als één van de drie pijlers in het milieubeleid. De bouw
sector wordt geacht een grote bijdrage te leveren. Van de 
beoogde woningvoorraad in het jaar 2000 is bijna 90% reeds ge
bouwd. Deze bestaande woningvoorraad zal derhalve het 
leeuwedeel aan besparingen moeten opbrengen. Energiezui
nige nieuwbouw zal pas op termijn een wezenlijke invloed 
hebben op de landelijke verbruikscijfers. Deze constatering 
verklaart mede de introductie van de subsidieregeling op ener
giebesparende voorzieningen voor de bestaande bouw in 
1990. Om aan te tonen dat woningverbetering en brandstof
besparing uitstekend samengaan en dat dit leidt tot comfor
tabele, goed verhuurbare woningen ging eind 1988 het demon-

I Dit artikel is een bewerking van een artikel dat in februari 1991 is 
gepubliceerd in 'Verwarming en Ventilatie'. 
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stratieprogramma E'novatie van start. Het predikaat E'novatie is hier
bij bestemd voor 'woningverbeteringsplannen die door isolatie- en 
installatiemaatregelen een substantiële energiebesparing berei
ken en waarbü tevens vocht- en ventilatieproblemen zün opge
lost'. 
De Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu 
(Novem b,v.) draagt zorg voor de uitvoering van het program
ma. Het onlangs verschenen derde nummer van het magazine 
'Novem E'novatie' geeft een beschrijving van de projecten en 
de belangrijkste maatregelen. (Zie ook het kader 'meer infor
matie over E'novatie'.) 

Werk voor de bouwfysicus 

Wie in de bestaande woningvoorraad klaar denkt te zijn met 
veel isolatiemateriaal en tochtstrippen, komt van een koude 
kermis thuis. Het brandstofverbruik zal wellicht dalen, maar 
dit kan ten koste gaan van veel vochtproblemen, aantasting 
van constructiedelen en een gezond binnenmilieu, Isoleren 
zonder aandacht voor de woningventilatie en zonder vervan
ging van open verbrandingstoestellen zal in toenemende mate 
leiden tot onverantwoorde situaties. Een natuurlijk ventilatie
systeem dat vóór het aanbrengen van isolatie en kierdichting 
naar tevredenheid functioneert, kan door de betere kierdich
ting opeens problemen opleveren. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van koudebruggen. Juist door de genoemde maatregelen kun
nen de aanwezige koudebruggen tot vochtproblemen leiden. 
Ook het aanbrengen van individuele bemetering of een eigen 
verwarmingsketel kan leiden tot een toename van vochtpro
blemen. De uitspraak: 'elke verandering is nog geen verbete
ring' is zeker op zijn plaats wanneer niet wordt voldaan aan een 
aantal basisvoorwaarden. Deze zijn: isolatie van risicovolle 
koudebruggen, voldoende afvoer èn toevoer van ventilatie- en 
verbrandingslucht en geen abnormale vochtproduktie in de 
woning. Voor de invulling van deze randvoorwaarden moet 
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de bouwfysicus pragmatische oplossingen kunnen bieden. 
In veel gevallen zal het voor alle betrokkenen aantrekkelijk 
zijn om de hierbij behorende maatregelen te integreren met 
groot-onderhoudsbeurt of met woningverbetering. Dit voor
komt dubbele kosten en de bewoner zit maar één keer in de 
troep. Aan de hand van voorbeelden uit het demonstratiepro
gramma E'novatie worden hierna de items ventilatie, verwar
ming en warmtapwater belicht. Tot slot van het artikel volgt 
een integrale beschrijving van het E'novatieproject in Hoorn. 

Ventilatie 

Veel na-oorlogse woningen uit de periode '45-'75 zijn uitge
rust met natuurlijke ventilatie of een beperkt mechanisch af
zuigsysteem. In de gestapelde bouw zijn de kanalen meestal 
geshunt. Ook bij flats met tien woonlagen. Vaak hebben bewo
ners op deze kanalen een afzuigkap of een rookgasafvoer voor 
de keukengeiser gemonteerd. De toch al gebrekkige werking 
van woningventilatie verslechtert hierdoor. Indien in deze 
situaties nieuwe kozijnen en betere kierdichting wordt over
wogen, is een verbetering van de ventilatievoorzieningen 
onontkoombaar. In veel gevallen zal de natuurlijke ventilatie 
vervangen worden door mechanische afzuiging. 
Om de mogelijke toetreding van vocht en radon uit de kruip
ruimte te verminderen, moet de begane grondvloer voldoende 
luchtdicht zijn. Een voorziening hiervoor is goed te combine
ren met het verbeteren van de warmte-isolatie. Het dichten 
van openingen bij leidingdoorvoeren en kruipluiken zijn daar
bij aandachtspunten. 
Een goede afzuiging is niet voldoende voor een goede woning
ventilatie. Verse lucht moet de woning in kunnen en diverse 
vertrekken kunnen bereiken. Voldoende en goed regelbare 
gevelopeningen zijn een vereiste. Verse lucht moet daarbij in 
voldoende mate kunnen toestromen zonder te leiden tot 
tochtklachten. Inbraakpreventie en de mogelijkheid tot reini
ging zijn medebepalend voor de vraag of de bewoner de voor
zieningen zal gebruiken. Om de woning doorspuibaar te 
maken en in de zomer de warmte weg te kunnen ventileren, 
zijn naast klepraampjes of ventilatieroosters ook draairamen 
of schuiframen nodig. Alle draaiende delen vervangen door 
vaste met dubbelglas is uit den boze. Uit onderzoeken blijkt 
het ventilatiegedrag van de Nederlandse bevolking zeer divers 
te zijn. Tegenover bewoners die altijd de slaapkamerramen 
open laten staan, staan bewoners die alle gevelopeningen pot
dicht houden. Ook een goede bewonersinstructie brengt daar 
maar in beperkte mate verandering in. Wie verwacht dat veel 
bewoners de gevel potdicht zullen houden, kan kiezen voor 
gebalanceerde ventilatie. Mits goed uitgevoerd en ingeregeld 
is hiermee een goede woningventilatie mogelijk. Uiteraard 
onder de voorwaarde dat de toevoerlucht van voldoende 
kwaliteit is om te voorkomen dat bewoners om die reden de 
toevoer alsnog blokkeren. 

E'novatieprojecten 

Het demonstratieprogramma E'novatie laat een breed scala 
zien van verantwoorde oplossingen voor ventilatie, verwar
ming en warmtapwater. De aangebrachte voorzieningen voor 
een verbeterde woningventilatie variëren van een eenvoudige 
dakventilator op een bestaand shuntkanaal tot een compleet 
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gebalanceerd ventilatiesysteen met voorverwarming in een 
serre en naverwarming met een elektrisch element. De instal
latiekeuze blijkt sterk afhankelijk van de specifieke bouwkun
dige situatie en de problemen in de oude situatie, maar even
zeer met de voorkeuren en kennis van de betrokkenen. In het 
kader van het E'novatieprogramma zijn metingen verricht 
naar de luchtlekheid van shuntkanalen. Deze lekheid blijkt in 
verschillende projecten zo groot dat het benutten van de kana
len tot oncontroleerbare situaties zal leiden. 
De keuze voor een nieuw verwarmingssysteem heeft in de 
meeste E'novatieprojecten geleid tot het installeren van een 
radiatoren-e.v. met een combiketel. Daarnaast toont het pro-

Meer informatie over E'novatie 

Voor geïnteresseerden in het E'novatieprogramma en de 
diverse projecten stelt Novem kosteloos projectbrochu
res en het magazine Novem E'novatie beschikbaar. 
Brochures en/ofmagazine zijn te bestellen via telefoon
nummer 046-372014. 
Reeds verschenen projectbrochures zijn: 

la Elvira in Amstenrade; Flats voor ouderen krijgen een 
tweede huid. 
2a Ibisdreef in Utrecht; Forse energiebesparing met 
beperkt budget. 
3a Klein Driene in Hengelo; Compleet nieuwe gevels en 
installaties. 
4a Andromeda en Orion in Aalten; Vaneg-woningen krij
gen nieuwe puien en beter binnenmilieu. 
5a De Pelkwijk in Winterswijk; Grauw Neduco-beton 
ingepakt met isolatie en afgewerkt met stuc en baksteen. 
6a Beekmanstraat e.o. in Kampen; Na-isolatie met aan
dacht voor binnenmilieu en met behoud van karakter. 
7a Westfriese Hof in Hoorn; Buitengevel isolatie lost pro
blemen op en verbetert aanzien. 
8a Cobbeek-Noord in Veldhoven; Gasverbruik daaltfors 
en vocht- en comfortproblemen verdwijnen. 
9a Staatsliedenbuurt in Gendt; PéGé-woningen kregen 
nieuwe pui en verantwoord binnenmilieu. 
lOa Rembrandtlaan in Goes; Ingrijpende aanpak van 
woning en woonomgeving. 
11a Van Heelustraat e.o. in Den Bosch; Aantrekkelijke 
flats voor starters. 
12a De Grutto e.o. in Hoogeveen; Individuele naast col
lectieve verwarming. 
l3a Hoofdstraat in Landgraaf: Portiekflats; Van collec
tief naar individueel. 
14a Hoofdstraat in Landgraaf: Galerijflats; Vliesgevel en 
geoptimaliseerde blokverwarming. 
15a De Slagen in Den Bosch; Drie varianten gebalan
ceerd ventileren beproefd. 

Van alle goedgekeurde E'novatieprojecten is een voorstudie 
beschikbaar. Deze is tegen kostprijs verkrijgbaar bij het bureau 
dat de desbetreffende voorstudie heeft uitgevoerd. Het maga
zine Novem E'novatie geeft steeds een actueel overzicht van de 
beschikbare brochures en de bestelwijze per brochure. 
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gramma projecten waarbij de bestaande collectieve installatie 
is geoptimaliseerd. In de projecten Hengelo en Schiedam is 
gekozen voor geïntegreerde toestellen voor verwarming en 
ventilatie. Daarbij is in Hengelo gekozen voor een radiatoren
verwarming en in Schiedam voor luchtverwarming. 

Warmtapwater 

Een vraagstuk dat in alle projecten terugkomt, is de warmtap
watervoorziening. In de oude situatie is meestal een keuken
geiser zonder afvoer aanwezig. De rookgassen worden een
voudig in de kleine keuken geloosd. De geringe waterstraal 
onder de douche ervaren steeds meer bewoners als ouderwets. 
De meest gekozen oplossing is de combinatie met de c.v. in de 
vorm van een combiketel. Geen extra kanalen, relatief goed
koop en geen extra plaatsingsruimte maken deze oplossing 
aantrekkelijk. Nadelen zijn de langere wachttijd in de keuken 
wanneer het toestel elders staat en het hogere brandstofver
bruik. Op basis van de BAK-cijfers wordt voor de E'novatie
projecten gemiddeld een toename van het gasverbruik met 
200 m3 berekend, voornamelijk als gevolg van het grotere tap
debiet. Naast de combiketel is een aantal andere varianten 
voor de warmtapwatervoorziening vertegenwoordigd in het 
E'novatieprogramma. In Utrecht Overvecht hebben de keu
kengeisers plaatsgemaakt voor een collectief rondpomp
systeem, dat aangesloten is op de stadsverwarming. Hierdoor 
blijft het primaire energieverbruik beperkt. In de projecten in 
Hengelo en Schiedam leveren geïntegreerde toestellen tevens 
het warme water. Een andere uitzondering is de galerijflat in 
Landgraaf waar vooral ouderen wonen: individuele, elektri
sche boilers. Voor het binnenmilieu in de woning is dit een 
aantrekkelijke oplossing. Vanuit de woonlasten en de alge
mene milieubelasting is deze variant alleen acceptabel bij een 
laag tapwaterverbruik. Een gegeven is, dat ouderen inderdaad 
spaarzaam omgaan met warm water. Een fraaie en zuinige 
oplossing voor de tapwatervoorziening toont het project 
Wisch: zonneboilers in combinatie met naverwarming door 
een HR-ketel. 

Integraal: Hoorn 

Een schoolvoorbeeld van een E'novatieve aanpak toont het 
project De Westfriese Hof in Hoorn. De vier bouwblokken 
tellen totaal 112 woningen en zijn gebouwd in 1962. De mai
sonettewoningen worden ontsloten door twee galerijen per 
blok. De woningen hebben natuurlijke ventilatie met shunt
kanalen en worden verwarmd met gaskachels. Een afvoerloze 
geiser zorgt voor het warme tapwater. Vandalisme, sociale 
onveiligheid en een slecht imago waren duidelijke signalen 
dat er snel iets moest gebeuren. Uit onderzoek bleek vervol
gens dat de woningen vele onderhoudsgebreken vertoonden 
en dat de bewoners kampten met vocht- en ventilatiepro
blemen en een slecht regelbare verwarming. De woningbouw
vereniging Hoorn vreesde voor leegstand wanneer een ingrij
pende verbetering achterwege zou blijven. Het afgelopen jaar 
hebben de woningen een ware gedaanteverwisseling onder
gaan. De slechte houten kozijnen zijn vervangen door kunst
stof kozijnen. De gevelpuien aan de galerijen zijn zelfs 
compleet vervangen. Om de gebreken aan het metselwerk van 
de gevels op te vangen, koudebruggen te verhelpen en de 
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De 112 woningen in Hoorn hadden veel problemen met vocht en ven
tilatie. 

Na de E'novatie zijn de woningen in Hoorn bijna onherkenbaar ver
anderd, Naast het uiterlijk zijn ook de installaties weer helemaal 
up-ta-date. 

Koudebruggen zoals hier bij de inpandige galerij zijn op fraaie wijze 
geïsoleerd, 
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woningen te voorzien van een goede warmte-isolatie is ge
kozen voor buitengevel isolatie, afgewerkt met een stuc1aag. 
Naast een enorme facelift geeft dit tevens een grote verbete
ring van de kierdichtheid van de woningen. Gemiddeld neemt 
de luchtdoorlatendheid bij een drukverschil over de gevel van 
lOPa afvan 130 dm3/s tot 60 dm3/s. Ook in de nieuwe situatie 
blijkt de luchtdichtheid per woning sterk te verschillen. De 
doorlatendheid varieert van 30 tot 100 dm3/s. De getallen 
onderstrepen het belang om de installatie tegelijk met de wo
ningschil te verbeteren. Als de bewoners in de nieuwe situatie 
de ventilatieroosters gesloten houden, zouden natuurlijke af
voerkanalen nauwelijks meer functioneren. Zeker wanneer de 
kachel in de woonkamer brandt, is het geenszins denkbeeldig 
dat de afvoerkanalen als beluchtingskanaal gaan werken. 
Wanneer de afvoerloze geiser was gehandhaafd, zou deze 
daarbij een grote verontreiniging veroorzaken in de keuken 
en, afhankelijk van de windsnelheid en -richting, mogelijk ook 
in andere vertrekken. Daarom is bij de E'novatie in Hoorn ge
kozen om de schilverbetering te combineren met een gesloten 
combiketel en het toepassen van dakventilatoren. 
De betere kierdichting van de gevels maakt de luchtdichtheid 
van de begane grondvloer een zwakke schakel. De kruipruim
ten in Hoorn bestaan uit vier compartinenten per woning. 
Slecht één daarvan is via een kruipluik toegankelijk. De hoog
te van de kruipruimten is zeer beperkt. Daarom is gekozen 
voor warmte-isolatie met polystyreenkorrels en een extra af
dichting aan de bovenzijde van de vloer. 

Het resultaat in Hoorn mag worden gezien. De woningen zijn 
nu goed geïsoleerd en kierdicht, terwijl de installaties zorgen 
voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat. 

Praktijkinformatie 

Het E'novatieprogramma is opgezet om zoveel mogelijk prak
tijkinformatie te verkrijgen. Van elk project verschijnt een 
voorstudie, controlerapportage van de uitvoering, bouwfysi
sche metingen en een bewonersenquête. In het kader van de 
kennisoverdracht verschijnen artikelen in de vakbladen, een 
halfjaarlijks overzicht van de projecten en de beschikbaar ge
komen informatie in de vorm van het magazine Novem E'no
vatie. Daarnaast verschijnt per project een tweetal brochures 
en ter afronding zal een zestal themabrochures de resultaten 
themagewijs overbrengen. 
De E'novatieprojecten laten een grote diversiteit aan installa
ties zien. Over de kwaliteit van de getroffen maatregelen is nog 
weinig definitiefs te zeggen. Daarvoor moeten de resultaten 
van de metingen en enquêtes worden afgewacht. Op papier is 
in ieder geval wel duidelijk dat de E'novatieprojecten goed in 
elkaar zitten. De markt zal in toenemende mate van adviseurs 
en installateurs oplossingen vragen die tegemoet komen aan 
eisen uit het NMP. De grote diversiteit aan uitgangssituaties 
en randvoorwaarden zal leiden tot even zo vele antwoorden. 
Bij het zoeken naar deze antwoorden biedt het E'novatiepro
gramma steeds meer en betere informatie. 

Promotie 

Op 7 juni 1991 is de heer ir 1. Hensen gepromoveerd 'on the 
thermal interaction ofbuilding structure and heating and ventila
ting system' aan de Technische Universiteit Eindhoven. Pro
motoren waren prof. dr. J.A. Clarke (University ofStrathclyde, 
Glasgow) en prof. ir J. Vorenkamp. 

Exemplaren van het proefschrift (waarvan u hieronder een 
samenvatting aantreft) zijn te verkrijgen bij: 

Vakgroep FAGO 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
tel. 040-472715 

Samenvatting 

In dit proefschrift worden ontwikkelingen beschreven op het 
gebied van gereedschap voor het evalueren van gebouw
prestaties. Het werkgebied van dit gereedschap is de thermi
sche wisselwerking tussen gebouwen verwarmings- en venti
latie-installatie. De gebruikte techniek is computer-simulatie 
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van het geïntegreerde, dynamische systeem bestaande uit de 
gebruikers, het gebouwen de installaties. 

Met betrekking tot gebouwen en hun installaties, is het prak
tische doel om te zorgen voor een thermisch behaaglijk bin
nenklimaat bij een optimaal brandstofverbruik. Terwijl het 
definiëren van het optimum voor andere onderzoekers moest 
blijven liggen, wordt hier wel ingegaan op het aspect van ther
mische behaaglijkheid. De' gebruikelijke theorie betreffende 
thermische behaaglijkheid in omstandigheden geldend voor 
woningen en kantoren, gaat uit van stationaire condities. Toch 
zijn de thermische omstandigheden in gebouwen vrijwel nooit 
stationair ten gevolge van de thermische wisselwerking tussen 
gebouw, buitenklimaat, gebruik en installaties. Er wordt een 
literatuurstudie beschreven naar onderzoek op het gebied van 
thermische behaaglijkheid dat zich specifiek richtte op het al 
dan niet aanvaardbaar zijn van bepaalde binnenklimaat fluc
tuaties. Uit de resultaten hiervan zijn aanvaardbaarheidscrite
ria afgeleid. 
Alhoewel de potentiële mogelijkheden zich niet beperken tot 
het gebied van Computer Aided Building Design, wordt ge
bouwen installatie-simulatie hier toch geplaatst in de context 
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van CABD ontwikkelingen. Na een beschrijving van de huidi
ge state-of-the-art, wordt de keuze om uit te gaan van een be
staande simulatie-omgeving (ESpR) verantwoord. De gebie
den waar dit softwarepakket (binnen de huidige context) uit
breiding behoeft, kunnen worden aangeduid als: simulatie van 
vloeistof- en gasstroming, simulatie van de installatie en inte
gratie hiervan met de gebouwkant van het gehele probleem
veld. 

Op het gebied van simulatie van vloeistof- en gasstroming, 
wordt een simulatie-module voor massastroom-netwerken 
beschreven. Deze module is gebaseerd op de massabalans
methode en kan zowel zelfstandig als vanuit het geïntegreerde 
gebouw- en installatie-simulatiepakket worden gebruikt. Het 
programma is in staat om drukken en massastromen te voor
spellen in een door de gebruiker gedefinieerd gebouw- en in
stallatie-netwerk van knopen (zoals gebouwzones, installatie
onderdelen, etc.) en verbindingen (te weten luchtlekken, ven
tilatoren, buizen, kanalen, etc.) terwijl dat wordt beïnvloed 
door stromingsregelaars (bijv. thermostatische ventielen) en/ 
of variërende randvoorwaarden (bijv. door winddrukken). 

De modellerings- en simulatietechnieken, die worden ge
bruikt om het dynamische gedrag van de verwarmings- en ven
tilatie-installatie te voorspellen, worden toegelicht. De simul
tane benadering van de installatie met bijbehorende regeling, 
wordt beschreven. Het voorliggende werk omvatte uitbreidin
gen aan het ESpR simulatiepakket op het gebied van de ro
buustheid van het programma en met betrekking tot extra 
mogelijkheden voor het simuleren van installaties in het alge-

meen, het aantal beschikbare modellen van installatiecompo
nenten en regelmogelijkheden. 

Er wordt beschreven hoe de simulatie van vloeistof- en gas
stroming, massa- en warmte-stroom door de installatie en de 
simulatie van warmtetransport door het gebouw, is gekoppeld 
in een geïntegreerd simulatieprogramma. Door deze 'modu
lair-simultane' techniek voor simulatie van gecombineerd 
massa- en warmtetransport in de gebouw- en installatie-con
text, wordt een integrale benadering van de thermische inter
actie tussen gebouwen verwarmings- en ventilatie-installatie 
mogelijk. 

Er wordt een stapgewijze verificatie- en validatie-methodolo
gie beschreven. De toepasbaarheid daarvan voor het huidige 
werk, wordt gedemonstreerd door een aantal uitgewerkte 
voorbeelden gericht op ieder afzonderlijke aspect van deze 
methodologie. 

Er worden een aantal denkbeeldige en praktische voorbeelden 
behandeld om de toepasbaarheid van het huidige werk te de
monstreren voor zowel modellerings- en simulatiegerichte 
problemen als voor praktijkgerichte problemen. 

Vervolgens worden de algemene conclusies uit het voorlig
gende werk samengevat. Daarna en tot slot, worden er aanbe
velingen gedaan voor mogelijk toekomstig onderzoek op het 
gebied van: theorie, gebruiksgemak, software-structuur, toe
passingen en kennisoverdracht. 

Overzicht van een aantal wetenschappelijke publicaties vakgroep FAGO TU-Eindhoven, 1990 

Adan, O.C.G. 
Mould growth and humidity requirements. 
In: Proceedings International CIB W67 Symposium on Energy, 
Moisture and Climate in Buildings. 
CIB pub 121, Rotterdam, 1991, pp. 3.2.1-3.2.l0. 

Adan, O.e.G.; Laan, P.C.H. Van der 
Energie(-besparing) en vochtproblemen: een internationaal onder
zoek. 
Bouwfysica, 1990,2, pp. 5-11. 
tevens verschenen in: 
Klimaatbeheersing, 1990, 7, pp. 191-196. 

Botterna, M. 
Windkrachten; windeffekten op gebouwen en mensen. 
Weerspiegel,4, 17, 1990, pp. 314-319. 

Botterna, M. 
Wind flow around buildings, experimentel results. 
FAGO-rapport 90.16.K, 1990, pp. 72. 

Copal, W. 
Absorptiemetingen in nagalmkamers; een vergelijkend onderzoek 
van absorptiemetingen, gedaan in de akoestische meetkamers van de 
TUE. 
FAGO-rapport 90.17.A, 1990. 
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Hensen, J.L.M. 
Literature review on thermal comfort in transient conditions. 
Building and Environment 4, vol. 25,1990, pp. 309-316. 

Hensen, J.L.M. 
Why integral design of building and systems? 
In: Proceedings 2nd European Conference on Architecture 'Science 
and Technology at the Service of Architecture' (Paris, december 
1989). 
Ed. by T.e. Steemers ans W. Palz. 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, pp. 490-493. 

Martin, H.J. and Wely, F.K. Van 
Checking a door's sound insulation in practice by means of sound 
intensity measurements. 
In: Proceedings Internoise 90, Science for Silence vol. I. 
Ed. by H.G. Jonasson. 
Acoustical Society of Sweden, Gothenburg, 1990, pp. 109-112. 

Martin, H.L. 
Vergelijking van de resultaten van laboratorium-isolatiemetingen aan 
beglazingen, uitgevoerd in 13 laboratoria in de EEG. 
NAC-journaal, 100, 1990, pp. 51-72. 
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Rutten, A.J.F. 
Sky luminance measurements for design and con trol of indoor day
light illumination. 
Lighting Research and Technology, 4, 22, 1990, pp. 189-192. 

Rutten, A.J.F. 
Sky luminance measurements for design and con trol of indoor day
light illuminatoin I. 
FAGO-rapport 90.07.L., 1990, pp. 1-15. 

Rutten, A.J.F. 
Sky luminance measurements for design and control of indoor day
light illumination Il. 
FAGO-rapport 90.07.L., 1990, pp. 1-22. 

Schayk, L.A. Van; Manders-Maanders, E.H.C.; Slot, B.J.M.; Hardon, 
J.l and Niël, E.G.G.M. 
De milieu maat voor de bouw, een methode om milieuaspecten van 
bouwprodukten te kwantificeren, 1990, pp. 64. 

Schellen, H.L. 
Thermal insulation and moisture problems. 
Gepresenteerd at the Seminar at Wroclaw University, Poland, no
vember 1990. 
FAGO-nr. 90.29.W., 1990, pp. 17. 

Vaz Guedes, J.A.D. 
Performance ofthe computer program FLUENT in the prediction of 
indoor airflow. 
FAGO-rapport 90.01.K., januari 1990, pp: 29. 

Wisse, J.A. 
Glasvliesgevels en Binnenmilieu, 
De Bouwadviseur, 1990, pp. 44-49. 

Wisse, J.A. 
Buitenmilieu, 
Vademecum voor Architecten, 
Samson, 1990, pp. 49. 

Wisse, J.A. 
Water en vuil op de gebouwschil I. 
FAGO-rapport 90.30.K., oktober 1990, pp. 59. 

Wisse, J.A. 
Glasvliesgevels en binnenmilieu in kantoren, 
Glas, 10, 1, 1991, pp. 10-14. 

Wisse, J.A. 
Preventie van brand- en stormschade, 
Dak Informatie Magazine, 1, 1991, pp. 11-15. 

Wisse, J.A. 
Ontwerp en beheer van de stedelijke atmosfeer, 
Stedebouw + Volkshuisvesting, 72, 1991, pp. 19-25. 
Wit, M.H. de; Donze, G.J. 
A model for the prediction of indoor air humidity. 
In: Proceedings International Symposium on Energy, Moisture and 
Climate in Buildings. 
cm pub 121, Rotterdam, september 1990, pp. 5. 

Wit, M.H. de 
Een rekenmodel voor de luchtvochtigheid in een vertrek. 
Theorie en metingen in een klimaatkamer. 
Bouwfysica, 3, 1990, pp. 5. 

Inlichtingen: 
Vakgroep FAGO, TU-Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
040-472715 

Thermie 

Europees Congres op het gebied van Architectuur, 
Gebouwschil en Efficiënt Energiegebruik. 

3 en 4 oktober 1991 te Amsterdam 

Inleiding 

Dit congres wordt gehouden op initiatie van en betaald door 
de EEG, het Directoraat Generaal voor Energiezaken van de 
EEG. Als onderdeel van het 'Thermie-programma' is het doel: 
het bevorderen van energietechnologieën, waarbij het zich 
hier concentreert op het efficiënt gebruiken van energie in de 
gebouwde omgeving. In het bijzonder wordt de aandacht ge
vestigd op de gebouwschil in relatie tot het energieverbruik. 
De bedoeling is, dat de informatie over toegepaste technieken, 
onderzoeken, demonstratieprogramma's en interessante pro
jecten wordt uitgewisseld. Dit congres wordt hoofdzakelijk ge-
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houden voor de 'noordelijke landen' van de EEG; een identiek 
congres wordt volgend jaar voor de 'zuidelijke landen' van de 
EEG georganiseerd. 
Dit congres is speciaal georganiseerd voor architecten, advi
seurs, projectontwikkelaars en beleggers van gebouwen, die 
hun kennis van dit belangrijke onderwerp up to date kunnen 
maken via de lezingen alsook via de informele discussies in de 
wandelgangen. 

Inlichtingen 

Technical Management BV 
Raadgevende Ingenieurs 
Postbus 68 
3800 AB Amersfoort 
Tel. 033-511411 
faxnr. 033-552997 
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Overzicht van tijdschriften waaruit uittreksels worden opgenomen. 

Energy and buildings Applied Acoustics 
Building and Environment 
Architectural Science Review 
Building, Research and Practice (CIB) 
Ashrae Transactions 

The Journalof the acoustical society of 
Lighting Research and Technology 
Intyernational Lighting Review 
Journalof the Illuminating Engineering America 

Bauphysik 

Journalof sound and vibration 
Noise control engineering 
Revue d'acoustique 

Society 
Lighting Design and Applied 
Interiors 

Sound and Vibration 

Building Research and Practice, 1989, no. 2 

A. J. E/mallawany, A. H. Amar, M. ElmessilY and M. G. Mahrous 

ACOUSTICAL US ES OF PARTICLE WOOD PANELS 

ParticIe wood panels satisfy good sound-absorption characteristics. 
Testing wood particIe panels for acoustical uses as aporous material, 
non-perforated panel and cavity resonator. 

Building Research and Practice, 1989, no. 3 

Régis Vi/agines and Jaques Gandemer 

A FAST-RESPONSE FLAME IONIZATION DETECTOR 
FOR GAS CONCENTRA TION 

Application to the wind-tunnel study of indoor air flows. 
Discription of the work, within a large research programme, on a 
measurement system for fluctuating gas concentrations within a small 
space, based on the detection of hydrocarbons by flame ionization. 

Building Research and Practice, 1989, no. 4 

J. Ax/ey 

INDOOR AIR QUALITY ANAL YSIS 

The development of models for the prediction of indoor air quality in 
buildings. 
During the past decade, indoor air pollution emerged as an internatio
nal health issue, and as a result a new field of simulation, indoor air 
quality analysis, is emerging an integrated set of computer-aided tools 
was developed and this paper reviews the present capabilities of the 
IAQ model, presents examples of its application and briefly outlines 
its theoretical base. 

Building Research and Practice, 1989, no. 5 

E. Maya 

ASSESSMENT OF DRAUGHT BY AN ARTIFICIAL SKIN 

Specific indoor climate analyzer simulates human skin on heat trans
fer and surface temperature. 

BOUWFYSICA, VOL. 2, 1991, NO. 3 

Licht Technik-Handel-Planung-Design 
Lux - La Revue de L'eclairage 

The indoor climate analyzer or artificial skin has proved useful for the 
objective evaluation of air movement for degrees ofturbulence above 
20%, the convective heat transfer coefficient, instead of mean air 
velocity, can be used as a basis for thermal comfort. 

Building Research and Practice, 1989, no. 5 

D. J. Carter 

THE EVALUATION AND DESIGN OF THE LIGHTING 
OF OBSTRUCTED SPACES 

Two techniques to enable the designer to provide quality lighting 
solutions within actual obstructed interiors. 
Existing routine design of evaluation methods make no allowance for 
light losses caused by obstructions. Investigation on the nature of 
lighting conditions within actual obstructed interiors. 

Building Research and Practice, 1989, no. 5 

J. Höglund, R. Espling and G. Hilding 

FUNCTIONAL STUDIES OF FLAT ROOFS COVERED WITH 
MEMBRANES OF BUTYL RUBBER 

21 flat roofs installed in Stockholm before 1977, covered with loose
Iaid butyl rubber sheathing and gravel, are analysed. 
Single-ply roof membranes of butyl rubber have a satisfactory life 
when installed and maintained properly. The results from the inspec
tion and testing of flat roofs showed that 38% were problem free, 38% 
were functioning roofs with minor defects and 24% had serious 
defects. 

Building Research and Practice, 1990, no. 1 

J. Passard 

ANALYSIS OF AIR CIRCULATION THROUGH A BUILDING 

Validation of model for different wind indices and openings in the 
building envelope. 
A detailed account ofthe development of a numerical model for esti
mating the airflow rates through openings and cracks in the building 
envelope. 
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Raadgevende Ingenieurs op de gebieden 
zaal- en bouwakoestiek, bouwfysica, 
lawaaibeheersing, trillingtechniek, 
verkeerslawaai, milieutechniek 

V A N DOR S SER B.V. 

De personele formatie omvat ca. 50 medewerk(st)ers, grotendeels bestaande 
uit hooggeschoolde specialisten, die kunnen beschikken over moderne meet
en computerapparatuur. 

Door de groei van het bureau en het toenemen van de complexheid van de 
problemen zoeken wij een 

BOUWFYSICUS 

voor onze vestiging te 's-Gravenhage. 

Verwacht wordt dat men na enige tijd zelfstandig kan werken als 
projectleider. 

De nieuwe projectmedewerker wordt ingeschakeld bij adviezen inzake: 
- bouwfysische toetsing van constructies 
- vochthinder in woning- en utiliteitsbouw 
- energiezuinig en ecologisch bouwen 
- bezonning en daglichttoetreding 
- windhinder 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met: 
- een TU- of HTS-opleiding 
- enige jaren werkervaring 
- vindingrijkheid teneinde problemen te kunnen oplossen 

Naast de kantoorwerkzaamheden zult u regelmatig op pad zijn voor onderzoek ten 
behoeve van projecten en voor vergaderingen. 

Voor nadere telefonische informatie kunt u zich richten tot 
ir. H.B. de Waal tijdens kantooruren 070 - 363 89 40 en daarbuiten 
010 - 415 42 27. 

Belangstellenden worden uitgenodigd zich schriftelijk te richten tot 
ir. M.l.J. Santbergen, 2e Sweelinckstraat 148, 2517 HB 's-Gravenhage. 




