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SAMENVATTING 

Van november 1983 tot januari 1984 zijn met N O als tracergas de infiltra-

tiestromen in zeven ruimten van een woning gemeten. On de ca. 5 minuten 

wordt in elke ruimte eenmaal gemeten, waaruit een bruikbare waarde voor een 

kwartiergemiddelde is te berekenen. Afgezien van enkele storingen tijde.is 

net opstarten van de metingen in oktober heeft de meetset vanaf november 

1983 tot 10 januari 1984 meer dan 1000 uurgemiddelden opgeleverd. In deze 

periode zijn in principe geen ramen of ventilatie roosters geopend en heeft 

de mechanische afzuiging 54 uur uit gestaan en in de overige uren in de 

laagstand. 

De infiltratiestromen per ruimte 2ijn: 

Ruimte Infiltratie 

10~ m3/s 

Std Min Max Mechanische 
afzuiging 

_3 
10 B3/S 

1 Woonkamer+keukea 

toilet 

trap+overloop 
naar le verd. 

12 32 

3 slaapkamer zuid 

4 slaapkamer noord 

5 kleine slk noord 

6 badkamer 

2 zoIderkamet 

7 zolderruimte + 
zoldertrap 

hele huis 

3 

6 

1 

2 

12 

26 

62 

2 

4 

1 

2 

4 

10 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

30-38 

14 

23 

8 

15 

27 

106 

148 

12.7 laagstand 

7.2 laagstand 

18.0 laagstand 

38.0 

In deze tabel is de betekenis van de afkortingen Std, Min en Max: 

Std = standaarddeviatie 
Min = minimale waarde 
Max = maximale waarde 

Bij de w.tarden van de tabel moet worden opgemerkt dat de minimale waarden 

die in de verschillende ruimten optreden niet gelijktijdig optreden. De 

minimale waarden in de slaapkamers treden veelal op als de desbetreffende 

slaapkamer aan de lijzijde van de woning ligt. De slaapkamers die tegelij-
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kertijd aan de loefzijde liggen vertonen op dezelfde momenten veelal wel een 

significante infiltratiestroom. Dit heeft tot gevolg dat een optælling van 

de (ergens in de tijd) optredende minimale waarden voor de infiltratie per 

ruimte sterk afwijkt van de vermelde waarde voor de minimale infiltratie 

voor de totale woning. 

Gedurende 54 uur is de ventilator van de mechanische afzuiging uit geweest, 
_3 

hierbij was de minimale infiltratie voor het hele huis 30 * 10 m3/s bij 

een meteo windsnelheid van 5 ro/s 

De zolderruimte blijkt hier de belangrijkste toevcer van ventilatielucht te 

verzorgen. Het bleek bijna onmogelijk de in de zolderruimte binnenkomende 

lucht geheel te vermengen met het tracergas. Een gedeelte komt met een lage 

concentratie op de le verdieping en wordt daar in de slaapkamers maar waar-

schijnlijk ook nog voor een deel in de woonkamer gemeten als infiltrerende 

verse buitenlucht. 

Dit heeft tot gevolg dat het al dan niet openstaan van deuren vanaf de zol-

dertrap naar de slaapkamers of naar de woonkamer voor een deel de waarde van 

de daar gemeten infiltratiestroom bepaalt. 

Uit de uurgemiddelde waarden van de windsnelheid is het gemiddeld verloop 

over het etmaal bepaald. Dit is gedaan door een gemiddelde te bepalen voor 

alle le uren, 2e uren t/m 24e uren van het etmaal over de meetperiode. De 

verdeling blijkt constant te zijn, dat wil zeggen dat op elk uur van de dag 

de, over de meetperiode gemiddelde, windsnelheid dezelfde waarde heeft. 

Dit maakt het mogelijk om ook de infiltratiestromen voor elke ruimte over 

de 24 uur van de dag te beschouwen. In de woonkamer, kleine slaapkamer op 

het noorden en in de badkamer blijkt de dagperiode hogere infiltratiestromen 

te bezitten. Dit loopt ons inziens parallel met het openstaan van de binnen-

deuren en voor de woonkamer mogelijk ook met het openen van de buitendeuren. 

De infiltratiestromen zijn uitgezet tegen de meteowindsnelheid. De infil

tratie van de zolderruimte vertoont een duidelijke toename met de windsnel

heid voor windsnelheden hoger dan 5 m/s. Bij alle andere ruimten is dit 

verband niet duidelijk aanwezig. De grafiek van de infiltratie voor het hele 

huis heeft dezelfde vorm als die van de zolderruimte. 
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Tijdens de meetperiode is de windsnelheid uit de richtingen 0 tot 90 graden 

duidelijk achter gebleven bij de overige. Tussen windrichtingen van 0 tot 

90° werden maximale windsnelheden gemeten van 5 tot 8 m/s en tussen 230 en 

280 graden (ZW-WNW) komen snelheden van meer dan 12 m/s voor. De windrich

tingen en snelheden wijken niet af van wat kan worden verwacht op grond van 

de klimaatgegevens. De infiltratiestromen zijn uitgezet teg&n de meteo wind-

richting. De infiltratie van de zolderruimte, de slaapkamer op het zuiden en 

de slaapkamer op het noorden vertoont een sterke piek bij windrichtingen van 

150 tot 230 graden (ZZO en ZW). De infiltratiestroom van de badkamer ver

toont bij deze windrichtingen juist een (minder uitgesproken) lagere waarde. 

Alleen in de tweede meetperiode in maart 1984 is een winddruk gemeten, de 

druk op de zuidgevel min de druk op de noordgevel, juist boven de grond, om 

het transport door de kruipruimte te kunnen berekenen. Hierdoor is het niet 

goed mogelijk om de meetresultaten te vergelijken met rekenresultaten met 

het ventilatie computerprogramraa van het IMG. Voor een goede vergelijking 

zijn de winddrukken op de plaatsen van de belangrijkste stromen door de 

woningschil nodig. 

Met de beschikbare apparatuur en de complexiteit van het computerprogrimma 

dat de regelfunctie voor de tracergas injectie vervult, leek het ten tijde 

van de installatie van de apparatuur en de start van de metingen in novem

ber niet raadzaam nog meer sensors aan te sluiten. Dit zou het gevaar van 

data verlies door verstoring van de regelfunctie van de computer vergroten. 

Het primaire belang van de infiltratiemetingen werd hoger geacht dan de 

volledige iastrumentatie van drukopnemers en raamcontactschakelaars. 

Om de resultaten van het ventilatierekenprogramma in overeenstemming te 

brengen met de meetresultaten moesten lage vaarden voor de winddrukken wor

den ingevoerd. Een verklaring hiervoor lijkt te kunnen worden gebaseerd op 

de aanwezigheid van een bufferzone in de woningschil. De ruimte achter de 

betimmeripg op de zolderkamer en de spouw in de spouwmuren kan als een der-

gelijke bufferzone fungeren en de winddrukken afschermen of dempen. 

De gemeten waarden voor de infiltratiestromen komen goed overeen met de 

waarden die uit het ventilatiecomputerprogramma komen. De lage waarden die 

met het computerprogramma worden berekend voor infiltratie van de slaapver-

dieping komen ook voor in de metingen. Fraai in dit opzicht is ook de ge-



MTJ058 6 

ringe infiltratie in de badkamer, waar toch mechanisch wordt afgezogen. De 

lucht voor de badkamer komt dus grotendeels uit de woning en niet door de 

badkamergevel. Uiteraard is dit afhankelijk van de lekoppervlakte in de 

badkamergevel. 

De invloed van binnendeuren in combinatie met de onvolledige opmenging van 

het tracergas (maar vermoedelijk ook van een verontreiniging als radon) is 

duidelijk gebleken bij de metingen en is afwezig in het ventilatiecomputer-

programma. In dit programma wordt voor de berekende concentraties van vol-

ledige menging uitgegaan. De infiltratie i i een ruimte is niet voor een deel 

ook nog infiltratie in een stroomafwaarts gelegen ruimte. Dit is de oorzaak 

van de grootste verschillen tussen de metingen en de berekeningen die voor-

namelijk in de slaapkamers aan de noordgevel optreden. 
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1. INLEIDING 

In het hader van de radonproblematiek in woningen is door het Projektenbu-

reau Entirgie Onderzoek (PEO) aan de voormalige afdeling Geluid, Licht en 

Binnenklimaat (GLB) van het voormalige Instituut voor Milieuhygiéne en Ge-

zondheidstechniek (IMG) de opdracht verleend om continue ventilatiemetingen 

te verrichten (zie bij lage H). De afdeling GLB van het IMG is grotendeels 

overgegaan in de afdeling Birnenmilieu (BIM) van Maatschappelijke Technolo-

gie (MT) TNO. 

Met de uitkomsten hiervan zullen de resultaten van het ventilatiecomputer-

programma van het IMG te worden getest. De resultaten van de rekenstudie 

naar ventilatie in woningen die zijn vastgelegd in rapport C 540 dienen ver-

geleken te worden met de hier uitgevoerde metingen. 

Vooral de geringe ventilatie op de slaapkamers van de le verdieping van een-

gezinswoningen die telkens met het ventilatiecomputerprogramma wordt bere-

kend zou ondersteund moeten worden met metingen waaruit de duur en het ni

veau van een minimum in de ventilatie blijkt. Van november 1983 tot januari 

1984 zijn met N O als tracergas de infiltratiestromen in zeven ruimten van 

de woning gemeten (zie figuur 1). 

At 

txgane yrond 

A-. L 

* T ° v e r d i e p i n g ^ ^ _ ' r 

t -

A^_ tLJ (2) i + ^n i 
' C . I — — , 

2" vffrfliepiiHj 

_6' 

^ ! — 

raij i!i pil 

v& ••m:m 

MM U 
voorgevel 

T l ^ " ! ! ! " ! ' ! ' 1 ! ! 1 1 " 1 ! ! ! ! 1 ^ ^ 1 1 1 ^ 

ochtergevel 

c^K 

Figuur 1 Het meetobject. Aangegeven zijn de nummers van de zeven ruimten 
waarin de infiltratie is gemeten. 



MTJOS8 8 

De hal bij de voordeur is niet voorzien van de meetopstelling. Hierdoor zal 

alle door de haldeur binnenkomende buitenlucht als infiltratie worden ge-

meten. 

Ook in het toilet op de baganegrond is niet gemeten. Dit toilet is inpandig 

en speelt geen wezenlijke rol bij de meting van de infiltratie. 

De woning is voorzien van een mechanische afzuiging. Deze heeft gedurende 

de hele meetperiode in de laagstand gestaan, met uitzondering van een 

weekend zonder bewoning waarbij de ventilator uitgezet is. 

De woninginhoud betrokken op de inwendige maten van de ruimten is ca 275 m3. 

De ramen en ventilatieroosters zijn ges^oten gehouden met uitzondering van 

een enkel moment in de kleine slaapkamer op het noorden waar het tuimelraam 

werd schoongemaakt. Van de voor- en achterdeur is normaal gebruik gemaakt. 

In deze woning en vele andere van dit type lijkt dit gesloten houden van 

de ramen en roosters veel voor te komen. Er is hier echter geen onderzoek 

naar uitgevoerd. In principe lijkt de noodzaak tot het openen van ramen in 

een woning met mechanische afzuiging van de ventilatielucht niet direct 

aanwezig. 

De meetopstelling is voor een groot deel geplaatst in de zolderruimte. Het 

gemiddelde opgenomen elektrische vermogen van de meetopstelling is 700 Watt. 

De meetset bemonstert telkens een ruimte en meet daarvan de N„0 concentra-

tie. Daarna wordt een volgende ruimte bemonsterd enzovoorts. 
_6 

Als de N O concentratie afwijkt van de gewenste waarde, die 30 * 10 m3/m3 

bedraagt, dan wordt er meer of minder tracergas in die ruimte ingeblazen. 

Uit de concentratie en de ingeblazen tracergasstroom kan de mfiltratie-

stroom voor die ruimte worden berekend. Daar alle concentraties in de om

liggende ruimten nagenoeg dezelfde waarde hebben is de meting ongevoelig 

voor stromen van de ene ruimte naar de andere. 

Om de ca 5 minuten wcrdt in elke ruimte eenmaal gemeten, waaruit een goede 

waarde voor een kwartiergemiddelde is te berekenen. Bij de uitwerking waren 

slechts de uurlijkse waarden van de meteo beschikbaar. Daarom zijn bij het 

uitwerken voornamelijk uurgemiddelden van de infiltratie bepaald. De meteo-

gegevens zijn van het .station Luchthaven Rotterdam. Afgezien van enkele 

storingen tijdens het opstarten van de metingen in oktober heeft de meetset 

vanaf november tot 10 januari ca. 1100 bruikbare uurgemiddelden opgeleverd. 
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2. MEETPPINCIPE 

In figuur 2 is een blokschema voor de infiltratiemetingen weergegeven. 

Het blokschema toont de volgende componenten: 

Gasfies 

Injectie 

Ruimte 

N.O meter 

Computer 

Infiltratie 

Dit is een gasfies met ca 55 kg N_0 voorzien van reduceerven-

tielen die het tracergas met een overdruk van 30 kPa toevoe-

ren naar een injectie unit. 

De injectie unit bestaat uit een kleppensectie die per ruimte 

tracergas kan doseren. 

In de ruimten van de woning komen de leidingen voor de tra-

cergasinjectie uit. De ruimten zijn voorts voorzien van be-

monsteringsleidingen die naar de N O meetapparatuur leiden. 

De N-O meter meet de concentratie van het tracergas in de 

lucht die via de bemonsteringsleidingen uit de kamer of ruim

te is gezogen. 

De computer fungeert als regeling voor de tracergasinjectie-

kleppen, op basis van de gemeten tracergasconcentratie. De 

meetresultaten worden door de computer opgeslagen. 

De infiltratiestroiren worden door de computer tijdens de me-

tingen geprint. 

N20 
tracer-
gasfles 

l 

computer 
{controller) 

' 
gemeten 

infil
tratie 

N2O 
tracer

gas me ter 
(cor.centr.) 

infiltratie 

Figuur 2 Blokschema van de infiltratiemetingen. 
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In een ruimte wordt een bepaalde tracergasstroom geblazen. Hierdoor zal aan-

vankelijk de concentratie stijgen tot een eindwaarde is bereikt. Dan is de 

toegevoerde tracergasstroom gelijk aan de hoeveelheid die per tijdseenheid 

wordt afgevoerd met de ventilatielucht. Er moet hiarvoor wel enige ventila-

tie zijn en de ruimte moet dus enig luchtlek hebben. Als de tracergasstroom 

klein is ten opzichte van de ventilatiestroom dan geldt dat de ventilatie-

stroom gelijk is aan de tracergasstroom gedeeld door de eindconcentratie. 

In formulevorm: 

__ qtracergas 
Ventilatie C . , K J 

eind 

Bij een wisselende ventilatie zal er geen constante eindwaarde van de con

centratie zijn. De tracergasstroom moet dan worden gecorrigeerd voor de hoe

veelheid tracergas die is gebruikt voor de concentratie toe- of afname in de 

lucht van de ruimte. In formulevorm: 

AC * Volume 
q 

_ ^tracergas At 
^ventilatie ~ -

waarin: 

q = de gemiddelde tracergasstroom op het tijdinterval t 

AC = de toename van de concentratie gedurende het interval t 

C = de gemiddelde concentratie gedurende het tijdinterval t 

At = het tijdinterval 

In deze beschouwi.ng gelden nog enkele voorwaarden zoals: 

* De concentratie moet de gemiddelde concentratie voor de ruimte zijn en 

niet bijvoorbeeld een te hoge waarde dicht bij het inblaaspunt van het 

tracergas of een te lage waarde dicht bij een punt waar de ventilatie

stroom naar binnen komt. 

* De lucht in de ruimte moet enigszins gemengd worden zodat de ingeblazen 

tracergasstroom niet direct met de ventilatielucht mee de ruimte kan ver-

laten. 

Bij het meten in verschillende ruimten die enige luchtuitwisseling met el-

kaar hebben is het nodig om een keuze te doen op welke manier de ventilatie 

zal worden gemeten. De drie belangrijkste methoden zijn: 



MTJ058 II 

1_ Tracergasstroom per ruimte constant houden 

De concentratie zal dan in de verschillende ruimten ongelijke waarden heb-

ben en met de ventilatie in de tijd kunnen varieren. Als de tracergas

stroom geschaald wordt met de emissie van verontreinigingsbronnen dan zal 

de gemeten tracergasconcentratie na terugschalen gelijk zijn aan de con

centratie van de verontreinigingsbronnen. De verontreinigingsbronnen hoe-

ven dan niet werkelijk aanwezig te zijn. Voor verontreinigingen die door 

materialen binnen de ruimte worden geabsorbeerd of verontreinigingen die 

chemische reacties ondergaan of verontreinigingen die in de tijd niet 

constant zijn, zoals radioactieve gassen en ziektekiemen, zal een derge-

lijk eenvoudige nabootsing niet geheel juist zijn. 

Met deze methode wordt het totale effect van de ventilatie en de veront-

reiniging te zamen bepaald. 

2 Concentratie per ruimte constant gehouden 

De tracergasstroom zal hierbij dusdanig moeten worden geregeld dat de con

centratie in alle ruimten een en dezelfde constante waarde zal hebben. 

Omdau de concentratie in alle ruimten gelijk is heeft de luchtuitwisseling 

van de ene naar de andere ruimte geen invloed op de per ruimte in te bla-

zen grootte van de tracergasstroom. Bij deze methode geldt vergelijking 

(1). De uit (1) berekende ventilatiestroom is uitsluitend de binnenkomende 

verse lucht (die geen tracergas bevat). Deze binnenkomende buitenlucht 

wordt infiltratie of infiltratiestroom genoemd. Maar als men geen onder-

scheid wil maken tussen lucht van buiten en lucht vanuit andere ruimten 

wordt de term ventilatie of ventilatiestroom gebruikt. 

3 Periodiek inblazen van tracergas 

Dez** methode werd vroeger veel toegepast. Na het inblazen daalt de tracer

gasconcentratie (decay) waaruit de ventilatiestroom kan worden berekend. 

Het voordeel ervan is dat de apparatuur eenvoudig kan zijn. De ruimten 

beinvloeden elkaar echter onderling zodat geen nauwkeurige bepaling van de 

ventilatie meer mogelijk is als de verhouding tussen de infiltratiestroom 

en de ruimteinhoud per ruimte verschilt terwijl de onderlinge luchtuit

wisseling tussen de ruimten te gering is om de concentratieverschillen te 

vereffenen. 

In woningen is dit laatste altijd het geval behalve in woningen die zijn 

voorzien van bepaalde luchtverwariningssys ternen die werken met recircula-
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tie. In de hier uitgevoerde metingen is gekozen voor de methode van de 

constante tracergasconcentratie omdat deze de meest zinvolls resultaten 

oplevert voor een vergelijking of afstemming van een woningmodel in het 

ventilatierekenprogranma. Indien de bronsterkt.e van de verontreinigingen 

per ruimte bekend zou zijn geweest zou de methode van de constante in-

blaas van tracergas het o^erwegen waard zijn geweest. Een extra compli-

catie hierbfj zou zijn het feit dat radon vervalt »*n het gebruikte tracer-

gas in de tijd tamelijk constant is. 

Naast deze principiéie zaken gelden nog een aantal voorwaarden voor het toe-

passen van deze meetprincipes. Deze zijn bijvoorbeeld: 

1̂  Het tracergas mag in de gebruikte concentraties niet toxisch zijn als er 

in bewoonde ruimten wordt gemeten. 

2 De totale inblaasstroom van het tracergas moet zo laag zij" dat er met een 

bescheiden batterij gasflessen tenminste enkele dagen kan worden gemeten. 

De resolutie van de concentratiemeter moet hiervoor laag zijn. De totale 

tracergasstroom zal ook afhankelijk zijn van de totale infiltratiestroom. 

3 De achtergrondconcentratie van het tracergas in de buitenlucht moet laag 

en constant zijn of verwaarloosbaar bij de gewenste waarde voor de con-

centratie binnen. 

4 Het tracergas mag niet in sterke mate worden geabsorbeerd door materialen 

binnen de ruimten en er mogen in de woning geen bronnen zijn waaruit een 

niet verwaarloosbare hoeveelheid tracergas vrijkomt. 

5 Het tracergas moet in gasvlammen (fornuis, geijser en verwarming) liefst 

niet ontleden, en als dat toch gebeurt moeten de verbrandingsprodukten 

geen toxische werking hebben en zij mogen de cor.centratiemeter niet ver-

storen. 

Door deze voorwaarden valt een groot aantal tracers af. In de huidige n\eet-

set is voor N„0 (lachgas) gekozen, dat bij een gewenste concentratie van 
-6 *• 

30 * 10 m3/m3 door de absorptie van infrarood licht detecteerbaar is. N O 

blijkt wel voor te komen in spuitbussen met slagroom. Het gebruik van der-

gelijke bussen moet dus tijdens de metingen worden voorkomen. In Amerika 

mag de concentratie van lachgas in ziekenhuizen niet hoger worden dan 

25 * 10 komen (uiteraard, ui*"gezonderd de patienten onder narcose). Hoge 

concentraties N O moeten niet in open vuur worden geblazen. N O heeft dan 

dezelfde werking als zuurstof op vuur. 
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3. RESULTATEN VAN DE METINGEN 

De resultaten van de metingen bestaan uit: 

- Het luchtlek van de totale woning (zie bijlage F) 

- Meteogegevens voor de urea waarop is gemeten 

- Coacentraties in de zeven ruimten en de daarbij behorende tracergasstroom 

Sanengevat zijn de resultaten: 

Luchtlek van de totale woning is 0,079 m2 bij een exponent van 1,84 (zie 

bijlage F). 

Tabel 1 Overzicht van de gemeten infiltratiestromen. 

Ruimte Infiltratie 

_3 
10 m3/s 

Std Min Max Mechanische 
afzuiging 

_3 
10 m3/s 

1 Woonkamer+keuken 

toilet 

trap+overloop 
naar le verd. 

3 slaapkamer zuid 

4 slaapkamer noord 

5 kleine slk noord 

6 badkamer 

2 zolderkaoer 

7 zolderruimte + 
zoldertrap 

hele huis 

12 

-

-

3 

6 

1 

2 

12 

26 

62 

4 

-

-

2 

4 

1 

2 

4 

10 

18 

0 

-

-

0 

0 

0 

0 

0 

6 

30-38 

32 

-

-

14 

23 

8 

15 

27 

106 

148 

12.7 laagstand 

7.2 laagstand 

18.0 laagstand 

38.0 

De afkortingen Std, Min en Max betekenen respectievelijk standaarddeviatie, 

minimum en maximum waarde voor de infiltratiestromen. 

Gedurende 54 uur is ae ventilator van de mechanische afzuiging uit geweest. 
_3 

Hierbij was de minir.ale infiltratie voor het hele huis 30 * 10 m3/s bij 

een meteowindsnelheid van 5 m/s. 
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In figuur 3 is een voorbeeld opgenomen van net verloop van de concentratie 

en de bijbehorende tracergasstrooa in de woonkamer. Hierbij is de methode 

van de constante concentratie nagestreefd. De ingestelde waarde voor de 
_6 

concentratie is 30 * 10 . In de nachtperiode is de optredende concentratie 

zonder veel afwijkingen gelijk aan de gewenste waarde. Overdag, als er deu

ren opgengaan, treden er verstcringen op waardoor de corcentratie momentaan 

tot ongeveer 1 * 10 afwijkt, terwijl de gemiddelde concentratie over een 

uur geen afwijking van betekenis heeft. In figuur 3 is op 23 november 1983 

bij 16 uur een duidelijk voorbeeld te zien van wat er gebeurt als de voor-
_6 

deur enkele minuten open staat. De concentratie zakt tot 27,5 * 10 terwijl 

de regelaar de tracergasstroom bijna viennaal zo groot maakt. 

De ventilatie is ovc-dag wat hoger dan in de nacht en avond. 

4B 

20 

10 

COKENTMTIE * 10 

I li i 

'OA-

TRMXRMSSTROM 

TUD (UREN) 
12 12 18 

Figuur 3 Voorbeeld van het verloop van de tracergasconcentratie en de tra
cergasstroom in de woonkamer. De tracergasstroom is zo geschaald 
dat de getallen langs de verticale as de infiltratiestroom in 
dm3/s benaderen. Methode van de constante concentratie. 

In figuur 4 is een voorbeeld gegeven van hetzelfde verloop als in figuur 3 

van concentratie en tracergasstroom in de woonkamer. Nu echter is de toe-

gevoerde tracergasstroom constant. De gestreepte lijn geeft de grootte van 

de tracergasinjectie aan. De concentratie neemt nu in de nachtperiode toe 

(minder ventilatie). 
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Figuur 4 Voorbeeld van het verloop van de tracergasconcentratie in de wooa-
kaaer bij de methode van de Castante tracergasinjectie. 

Figuur 5 is vergelijkbaar net figuur 4 maar geeft de concentratie bij con-

stante toevoer van tracergas in de kleine slaapkamer op het noorden weer. 

Hierin is het effect van scbijnbare infiltratie als de binnendeur open staat 

te zien. Deze kamer wordt gebruikt als kinderkamer en 's nachts en gedurende 

enkele uren in de middag is de binnendeur hier meestal gesloten. 

Als de binnendeur dicht is, 's nachts en tijdens het middagslaapje, neemt de 

concentratie langzaam toe tot een hoge waarde (als gevolg van de geringe 

ventilatie) terwijl een zeer kleine hoeveelheid tracergas wordt ge'injec-

teerd. 

Van alle gemeten waarden zijn uurgemiddelden bepaald. Hierbij zijn de indi-
.6 

viduele metingen waarbij de N-0 concentratie meer dan 5 * 10 afwijkt 
.6 *• _6 

(d.w.z. onder de 25 * 10 en boven 35 * 10 ) buiten de gemiddelden ge-

houden. Per uur zijn er van een ruimte meestal 14 meetwaarden, soms een meer 

s oms een minder. Dat hangt van de tussenliggende ijkingen af, die ongeveer 

eenmaal per uur worden uitgevoerd. Hierbij wordt gecontroleerd of het nul-

punt en de schaalwaarde van de concentratiemeter niet is verlopen en of er 

nog voldoende bemonsteringslucht wordt aangezogen. 

Voor alle uurgemiddelden met minder dan 9 meetwaarden is het resultaat uit 

de verdere verwerking weggelaten. 
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Figuur 5 Voorbeeld van het verloop van de tracergasconcentrat e in de klei-
ne slaapkamer op het coorden (nummer 5). 

In figuur 6 zijn per week de uurgemiddelden van de gemeten infiltratie-

stromen voor de zeven ruimten waarin is gemeten en het totaal voor de hele 

woniag weergegeven. 

Op soanige momenten ontbreken enkele van de 8 lijnen onder elkaar. Dit be

tekent dat er binnen een uur minder dan 9 bruikbare meetpunten zijn en om 

die reden is de lijn onderbroken. 

Van 25 tot c6 november is de windsneiheid opgelopen tot 22 n/s. Dit is in 

de infiltratiestromen te zien op zondag van 0:00 tot 12:00 uur. Helaas ont

breken er enkele punten zodat het totaal voor de woning niet is geplot bij 

het maximum van 1:00 tot 2:00 uur. Als we schatten dat het maximum voor de 

grote slaapkamer op het noordea op 25 dm3/s ligt, dan wordt het maximum voor 

de totale woning ongeveer 190 dm3/s (680 m3 per uur) en het ventilatievoud 

is dan ongeveer 2,5 per uur. 

De minimale ventilatie treedt vaak op en bedraagt voor het totale huis onge

veer 38 dra3/s (140 m3 per uur) of een ventilatievoud van bijna 0,5 per uur. 

Dit minimum van de infiltratiestroom is gelijk aan de mechanisch afgevoerde 

ventilatielucht. 

De infiltrate in de slaapkamers is vaak gedurende de nachtperiode gering, 

namelijk lager dan 3 dm3/s voor de grote slaapkamer en voor de kleine slaap

kamer lager dan 1 dm3/s. 
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Figuur 6.1 Uurgemiddelden van de gemeten infiltratiestromen voor de 7 ruin-
ten en voor de totale woning. 14 tot 21 november 1983. 
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Figuur 6 .2 Uurgemiddelden van de gemeten i n f i i t r a t i e s t r o m e n voor de 7 ruim-
ten en voor de t o t a l e woning. 21 t o t 28 november 1983. 
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Figuur 6.3 Uurgemiddelden van de gerneten infiltratiestromen voor de 7 ruim-
ten en voor de totale woning. 28 november tot 5 december 1983. 
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Figuur 6.8 Uurgemiddelden van de gemeten infiltratiestromen voor de 7 ruim-
ten en voor de totale woning. 2 tot 9 januari 1984. 

Van 6 januari 1984 14.00 uur tot 8 januari 1984 20:00 uur is de ventilator 

uitgeschakeld. In die periode was er niemand in huis en alle ramen en ook de 

binnendeuren waren gesloten (zie figuur 6.8). 

Het minimum van de infiltratiestroom voor het hele huis bedraagt dan onge-

veer 29 dm3/s (100 m3 per uur) en het ventilatievoud is bijna 0,4 per uur. 

De windsnelheid loopt in deze periode opvallend gelijkmati^ op van 5 tot 12 

m/s bij windrichtingen tussen zuid, west en noord. Vanaf zaterdag 7 januari 

ca 10:l»0 uur draait de wind van zuid via west naar noord. Opvallend is hier-

bij de afname van de infiltratie in de grote slaapkamers terwijl juist in de 

kleine slaapkamer de infiltratie wat toeneemt van bijna 0 naar 1 dm3/s. Met 
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uitgeschakelde ventilator blijkt dus dat de infiltratie op de eerste verdie-

ping tot bijna nul kan afnemen. De infiltratie in de woonkamer en op de zol-

derverdieping wijkt niet sterk af van de situacie met de ventilator aan. 

Figuur 7.1 toont de meteogegevens van windsnelheid en windrichting. De me-

teogegevens zijn buiten de perioden waarin is gemeten niet ingevuld. 

Figuur 7.1 Meteogegevens Luchthaven Rotterdam. Windsnelheid en windrichting 
gedurende de perioden dat is gemeten. Van 7 november tot 5 decem
ber 1983. 
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Verwerking van de meetresultaten 

De meetresultaten zijn op de volgende manier in grafieken verwerkt: 

1̂  Windsnelheid tegen het uur van de dag ' ?uur 8 

2 Infiltratie tegen het uur van de dag figuar 9 

3 Histogram van de infiltratiestroom figuur 10 

4 Infiltratiestroom tegen windsnelheid figuur 11, 12 

5 Infiltratiestroom tegen windrichting figuur 13 

6 Windsnelheid en richting polair figuur 14 

7 Infiltratiestroom tegen de windrichting polair figuur 15 

8 Genormeerde infiltratie tegen de windrichting figuur 16 

De metingen zijn allereerst uitgezet tegen het uur van de dag om te kunnen 

onderscheiden of het bewonersgedrag ten aanzien van de deuren invloed heeft 

op de gerneten infiltratiestromen. 

Om de verdeling van de stromen in de tijd te kunnen beschouwen zijn enkele 

histogrammen gemaakt. Hieruit is ook het belang van bepaalde minimale in

filtratiestromen te zien. 

De infiltratie is uitgezet tegen de windsnelheid om te kunnen zien in hoe-

verre lage windsnelheden ook werkelijk tot lage infiltratiestromen aanlei-

ding geven. Voorts geeft de spreiding in de resultaten een duidelijk beeld 

wat het belang kan zijn van metingen die slechts enkele dagen duren. De 

infiltratiestromen zijn ook uitgezet tegen de windrichting. Hieruit is een 

gedeelte van de optredende spreiding in de infiltratie als functie van de 

windsnelheid verklaarbaar te maken. De grafieken geven aan wat het belang 

van de windrichting kan zijn. 

Het polair uitzetten van windrichting en windsnelheid geeft een doorgaans 

eenvoudig interpreteerbaar beeld voor wat betreft de verdeling van de wind-

richtingen in de meetperiode. Bovendien zijn combinaties van windsnelheid 

en windrichting zichtbaar. 

Om te zien of het meetobject bij bepaalde windrichtingen een hoger of lager 

niveau van de infiltratiestromen vertoont is de infiltratie gecorrigeerd 

voor de windsnelheid tegen de windrichting uitgezet. 
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Beschrijving_van_enkele_figuren 

De figuren 2ijn voorzien van suhnummers. Deze nummers geven het ruimtenummer 

aan waar zij betrekking op hebben (zie tabel 1, paragraaf 3). Het subnummer 

8 geeft aan dat het om de totale woning gaat. 

» uut 

Figuur 8 Windsnelheid volgens opgave vau meteo Luchthaven Rotterdam gedu-
rende de metingen uitgezet tegen het uur van de dag. De getrokken 
lijn geeft het gemiddelde per uur aan. 

Figuur 8 toont het verloop van de windsnelheden over het etmaal. Elk puntje 

in de grafiek is de windsnelheid gedurende een uur tijdens de metingen. De 

getrokken lijn is bepaald uit de gemiddelden per uur. Hoewel de windsnelheid 

overdag meest^l boger is dan 's nachts treedt dit verschijnsel hier nauwe-

lijks op. Wel zijn de erg lage windsnelheden van minder dan 2 m/s van 13:0C 

tot 21:00 uur afwezig. 
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De gemiddelde waarde van de windsnelheid is hier 7 tot 8 m/s. Dit is wat 

hoger dan de gemiddelde windsnelheid voor het hele jaar van het meteo sta

tion Luchthaven Rotterdam. 

Omdat het verloop van de windsnelheid over de dag zo constant is kan figuur 

12, met daarin de infiltratie tegen het uur van de dag, zonder sterke cor-

recties toe te passen, worden beschouwd. 

Als de windsnelheid wel een dagelijks verloop te zien zou hebben gegeven, 

dan zou ten gevolge hiervan de infiltratie al een verloop per dag vertonen. 

Als bijvoorbeeld de windsnelheid overdag tweemaal zo groot zou zijn als 

's nachts dan zou de infiltratie overdag 2 tot 2,5 maal zo groot zijn als in 

• f > • — i > > i i > i — • • i • ' i • • i i — i i • — — i 
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Figuur 9.8 Uurgemiddelde waarde van de gemeten infiltratiestromen voor het 
totale huis uitgezet tegen het uur van de dag. 
1030 uurgemiddelden van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. De 
getrokken lijn geeft het gemiddelde per uur aan. 

de nacht. Dit effect zou het bewonersgedrag kunnen maskeren. Er zou in dit 

voorbeeld dan ook een correctie of normering voor het verloop van de wind

snelheid over de dag plaats r. eten vinden. 
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Vooral ' s zomers is er vaak een sterke verhoging van de windsnelheid over

dag. In de hier gedane met ingen is de over de hele meetperiode bepaalde ge-

middelde windsnelheid voor elk afzonderlijk uur van de dag nagenoeg con

stant. Er is dus geen noodzaak om de infiltratie op bepaalde uren in de 

grafieken te versterken of verzwakken. 

Figuur 9.1 laat een duidelijke toename van de infiltratie overdag zien. 

De verlaging bij 12:00 uur zou veroorzaakt kunnen zijn door de verminderde 

activiteiten tijdens de middagmaaltijd. Het is de vraag of dit significant 

is. De enige ruimte die verder nog iets van bewonersinvloed laat zien is de 

kleine slaapkamer op het noorden waarin het openstaan van de binnendeur tot 

een verhoging van de gerneten infiltratie leidt. Dit wordt veroorzaakt door 

de slechts gedeeltelijk met tracergas vermengde lucht van de zolderruimte 

die bij gerende binnendeur binnendringt. Enkele puntjes liggen 's nachts 

toch rond de 4 dm3/s. Vrijwel zeker staat dan de binnendeur wel open. Het 

gaat hier echter hoe dan ook om zeer lage infiltratiestromen. 

• 1 • f if If If ti 14 

»• UUM 

Figuur 9.1 Uurgemiddelde waarde van de gemeten infiltratiestromen voor de 
woonkamer (ruimte nummer 1) uitgezet tegen het uur van de dag. 
1121 uurgemiddelden van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
De getrokken lijn geeft het gemiddelde per uur aan. 
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Figuur 9.5 Uurgemiddelde waarde van de gemeten infiitratiestromen voor de 
kleine slaapkamer (ruimte nuirimer 5) uitgezet tegen net uur van de 
dag. 1081 uurgemiddelden van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
De getrokken lijn geeft het gemiddelde per uur aan. 

Figuur 9.6 vertoont ook een geringe verhoging van de infiltratie overdag 

door het openstaan van de badkamerdeur. Deze deur gaat pas laat op de avond 

dicht. 

In de histogrammen (figuren 10), die allen een zelfde schaal vcor de volume-

stroom hebben, is te zien dat er een aanzienlijk verschil is in de voorko-

mende infiitratiestromen in de verschillende ruimten. He*", aantal klassen is 

37 en de laagste waarde en de klassebreedte is afhankelijk gemaakt van het 

optredende minimum of maximum in die ruimte. Verticaal is de frequentie, het 

aantal uren dat een bepaalde volumestroom voorkomt, weergegeven 
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Figuur 9.6 Uurgemiddelde waarde van de gemeten infiItratiestronen voor de 
badkamer (ruimte nummer 6) uitgezet tegen het uur van de dag. 
1O30 uurgemiddelden van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
De getrokken lijn geeft het geniddelde per uur aan. 
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Figuur 10.8 Histogram van de gemeten infiltratie. Vertieaal het aantal uren 
dat de infiltratiestroom binnen een klasse valt. Totale huis. 

Het histogram voor het hele huis is gevormd uit de som van de infiltratie-

stromen per ruimte, voor de uren waarvoor bij alle ruimten een geldig uur-

gemiddelde bestaat (figuur 10.8). 
.3 

Opvallend is de scherpe begrenzing aan de onderkant bij ca 38 * 10 m3/s 
hetgeen ook de waarde is voor de mechanisch afgezogen stroom. Oe paar uur-

_3 
gemiddelden tussen 30 en 38 * 10 m3/s zijn afkomstig van de situatie met 

uitgeschakelde mechanische afzuiging. De volumestromen in de staart boven 

.3 

100 * 10 m2/s komen soms al voor bij windsnelheden hoger dan 7 m/s en tre

den in slechts 50 van de 1030 uur op (ca 5% van de tijd). 
Gedurende 970 uur van de 1030 uur is de volumestroom groter dan 40 en klei-

_3 
ner dan 100 * 10 m3/s, dit is ca 94% van de tijd. 
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Figuur 10.1 Histogram van de gemeteo infiltratie. Verticaal bet aantal uren 
dat de infiltratiestroom binnen een klasse valt. 
Woonkamer (ruirate ar. 1). 

Figuur 10.1 toont het histogram voor de woonkamer. 

Figuur 10.5 kan tot verwarring aanleiding geven. De dikkere lijn langs de 

y-as is de eerste klasse van 0 tot 0,25 dm3/s welke 403 uren bevat. Met deze 

histogrammen is duidelijk te zien hoe laag de infiltratie op de eerste ver-

dieping werkelijk is. Volgens NEN 1087 zou de infiltratie in de kleine 

slaapkamer 7 dm3/s en de grote slaapkamers bijna 14 dm3/s moeten kunnen be

dragen (met behulp van de ventilatievoorzieningen). Deze metingen met ge-

sloten ramen geven infiltraties die gemiddeld een factor 2 tot 7 lager zijn. 
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Figuur 10.5 Histogram van de gerneten infiltratie. Verticaal het aantal uren 
dat de infiltratiestroom binnen een klasse valt. Kleine slaap-
kamer op het noorden (ruimte nummer 5). 
Let op er vallen ruim 400 uren in de eerste klasse van 0 tot 
0,25 dm3/s. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ventilatie van deze slaapkamers 

vooral bij geopende binnendeur aanzienlijk hoger is zodat van de totale hoe-

veelheid infiltratielucht die over de zoldertrap naar beneden stroomt toch 

meer geprofiteerd wordt op de eerste verdieping. 

Deze situatie, met zeer geringe infiltratie in de slaapkamers aan de lij-

zijde, komt vermoedelijk veelvuldig voor in relatief veel woningen. Slaap

kamers aan de lijzijde, waarvan de binnendeur en de ventilatievoorzieningen 

in de gevel zijn gesloten, zullen tevens een zeer geringe ventilatiestroom 

te zien geven. Dit verschijnsel moet dus niet als een "worst case" worden 

opgevat, maar meer als een regelmatig voorkomend minimum. 
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Figuur 11.8 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de opgegeven windsnelheid voor meteo Luchthaven Rotterdam. 
Totale huis. 
(1030 uurgemiddelden) van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 

Figuur 11 toont voor enkele ruimten dat er geen duidelijke relatie bestaat 

tussen de infiltratie per ruimte en de windsnelheid (figuur 11.1 woonkamer). 

Voor het totale huis is er wel een duidelijke relatie maar de spreiding is 

aanzienlijk (figuur 11.8). De minimale infiltratiestromen worden veroorzaakt 

door de mechanische ventilatie, die 38 dm3/s bedraagt. 
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Figuur 11.1 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de opgegeven windsnelheid voor meteo Luchthaven Rotterdam. 
Woonkamer (ruimte ni immer 1). 
(1121 uurgemiddelden) van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
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Figuur 12.8 Uurgeaiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de opgegeven windsnelheid voor meteo Lucbthaven Rotterdam. 
Totale huis. 
(54 uurgemiddelden) mechanische ventilatie uit. 

Figuur 12.8 geeft het verband tussen infiltratie en windsnelheid, nu ecbter 

bij de uitgeschakelde ventilator. Het lijkt er op dat het minimum van de 

infiltratie bij lage windsnelheden nu aanzienlijk lager wordt dan bij mecha

nische afzuiging. Helaast is de windsnelheid niet zo laag geweest. 
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Figuur 13.8 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de opgegevec windrichting voor meteo Luchthaven Rotterdam. 
Totale huis. 
(1030 uurgemiddelden) van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 

Figuur 13 toont de infiltratie als functie van de windrichting. Voor de 

meeste ruioten liggen de hoogste infiltratiestromen tussen 180 en 270 gra

den, ma ar dit zijn ook de windrichtingen met de hogere windsnelheden (zie 

figuur 1). Opvallend is dat deze piek in de infiltratiestromen ook in de 

grote slaapkamer op het noorden zichtbaar is, terwijl deze kamer dan aan de 

lijzijde ligt en men juist lagere infiltratiestromen zou verwachten. Ver-

moedelijk geldt hier weer de verklaring dat de gemeten infiltratie afkom-

stig is van de stroom vanaf de zoldertrap 



MTJ058 

t »ø • • • • ! * • i t« ! • • t i « 14« t7» Mm sis >•• 

»• »-HCTCO 

Figuur 13.3 Uurgemiddelde waarden van de gemeten iafiltratie uitgezet tegen 
de opgegeven windrichting voor meteo Luchthaven Rotterdam. 
Slaapkamer op het zuiden (ruimte nummer 3). 
(1121 uurgemiddelden) van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
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Figuur 13.4 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de opgegeven windrichting voor meteo Luchthaven Rotterdam. 
Grote slaapkamer op het noorden (ruimte nummer 4). 
(1120 uurgemiddelden) van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
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Figuur 14 Windsnelheden en windrichtingen volgens opgave van meteo Lucht-
haven Rotterdam polair uitgezet gedurende de meetperioden van 
9 november 1983 tot 10 januari 1984. 

Figuur 14 vertoont de meteo windsnelheid als functie van de windrichting 

polair uitgezet. Duidelijk blijkt het gebrek aan boge windsnelbeden uit het 

noordoosten. De hoge snelheden van meer dan 12 m/s komen vooral voor uit de 

richtingen zuidoost, zuid tot noordwest. 
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Figuur 15.8 Uurgemiddelde waarden van de gerneten infiltratie uitgezet tegen 
de win^richting vol gens opgaven van meteo Luchthaven Rotterdam 
gedurende de meetperioden. Totale huis. 
Van 9 novenber 1983 tot 10 januari 1984. 

Figuur 15 geeft de infiltratiestromen polair als functie van de windrich-

ting. In figuur 15-3 is te zien dat de slaapkamer op het zuiden bij wind uit 

west, noord tot oost lagere infiltratiestromen heeft dan bij zuiden wind. 

Dit lijkt in overeenstemming met de gedachte dat loefzijde kamers hogere in

filtratie hebben dan lijzijde kamers. Uit figuur 15-4 blijkt echter dat ook 

voor de slaapkamer op het noorden de hoogste infiltratie bij zuidelijke 

windrichtingeu optreedt. De verklaring is bij de beschrijving van figuur 13 

gegeven. 
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Figuur 15.3 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de windrichting volgens opgaven van meteo Luchthaven Rotterdam. 
Gedurende de meetperioden. Slaapkamer op net zuiden (ruimte 3) 
van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
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Figuur 15.4 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratie uitgezet tegen 
de windrichting volgens opgaven van meteo Luchthaven Rotterdam. 
Gedurende de meetperioden. Grote slaapkamer op het noorden 
(ruimte nummer 4) van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
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Figuur 16.1 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratiestromen genor-
meerd door te delen door de windsnelheid tot de macht 1,2. 
Wooakamer (ruimte nummer 1). Alle waarden hoger dan 4 m/s met 
de mechanische afzuiging aan. Van 9 november 1483 tot 10 januari 
1984. 

Om het effect van hoge en lage windsnelheden enigszins uit te schakelen is 

in figuur 16 de infiltratiestroom genormeerd. Dit is gedaan door de stromen 

te delen door de windsnelheid tot de macht 1,2. De uurlijkse waarden zijn 

geplot en de gemiddelden zijn met een lijn verbonden. Bij de windrichting 

80 (oost-noordoost) is de lijn onderbroken omdat deze windrichting niet 

voorkomt gedurende de meetperiode. 
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Figuur 16.8 Uurgemiddelde waarden van de gemeten infiltratiestromen genor-
oeerd door te delen door de windsnelheid tot de macht 1,2. 
Totale buis. Alle waarden boven de 4 m/s met de mechanische af-
zuiging aan. Van 9 november 1983 tot 10 januari 1984. 
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Figuur 17 Gemeten drukverschil over de beganegrondvloer en over achter-
voorgevel. Van 8 tot 10 maart 1984. Elke 40 seconden is een me
ting van beide drukken geregistreerd. 

Van 8 tot 10 maart zija nog enkele aanvullende metingen uitgevoerd waarbij 

ook net drukverschil over de beganegrondvloer en het drukverschil over de 

zuid- en noordgevel zijn gemeten. In figuur 17 zijn beide signalen weerge-

geven. De druk over de vloer is vrij constant en bedraagt ongeveer 4 Pa 

waarbij de lekstroom door de vloer vanaf de kruipruimte naar de woning is 

gericht. In het rekenmodel treedt een dergelijk drukverschil op. 

De druk over de beganegrondvloer is hoofdzakelijk het gevolg van thermiek. 

De windsnelheid heeft een zwakke verhogende invloed op dit drukverschil. De 

grootte van de druk over de beganegrondvloer hangt af van de hoogte van de 

woning, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, de verdeling van de 

lekoppervlakten en de lekoppervlakten in de binnenwanden tussen de begane

grondvloer en het dak van de woning. 

Voor verschillende typen woningen kunnen verschillende waarden voor de druk 

over de beganegrondvloer worden verwacht. 
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De druk over de gevels loopt van -7 tot +50 Pa. Het gaat hier uret om uur-

geniddelden, elke 40 seconden is een meting verricht. De drukken vertonen 

gedurende deze meetperiode een spreiding tengevolge van veranderingen van 

de windsnelheid en draaien van de vind. 
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Figuur 18 De gemeten drukken over de beganegrondvloer en de achter-voor 
gevel tegen elkaar uitgezet. Er i s geen duidelijke re la t i e tus
sen de druk over de gevels en de druk over de beganegrondvloer. 

Figuur 18 laat zien dat de druk over de vloer nagenoeg geen verband heeft 

met de druk over de gevels. Er mag worden verwacht dat de druk over de vloer 

voornamelijk van de thermiek afhankelijk i s . 
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4. VERGELIJKENDE BEREKENINGEN 

Het ventilatierekenprograrana bevat de stromingsvergelijkingen en een oplos-

methode voor de drukverdeling binnen een woning. Via een bepaalde manier van 

nummeren van de ruimteu er van de stroompaden (luchtlekken) van ruimte tot 

ruimte kunnen in dit progranma vrijwel alle voorkomende woningen in de vortn 

van een woningmodel worden opgenomen (zie bijlage G). 

Om de uitkomsten van het ventilatierekenprogramma van bet IMG te vergelijken 

met de resultaten van de ventilatiemetingen die in dit onderzoek zijn uit-

gevoerd zijn drie woningmodellen gemaakt. 

Met deze drie modellen zijn bij een aantal dagen de uurlijkse waarden van de 

infiltratiestromen berekend met behulp van de meteogegevens (windsnelheid, 

windrichting en temperatuur) en geschatte binnentemperaturen in de woning. 

Uit de opblaastest is de totale lekoppervlakte van de woningschil bepaald. 

Voor de badkamer en de slaapkamer op het zuiden kon het lek ook afzonderlijk 

worden gemeten. Voor de andere geveldelen is de lekoppervlakte geschat zo-

danig dat het totaal overeenstemt met de waarde uit de opblaastest. 

Bij het rekenen met het ventilatierekenprogramma zijn ook gegevens nodig 

over de winddrukken aan de gevels. In dit onderzoek is gedurende een week 

in maart 1984 de winddruk over de gevels op een plaats gemeten. Dit is te 

weinig om het ventilatiewoningmodel van drukken te voorzien. In het verge-

lijkende rekenwerk is daarom uitgegaan van schattingen voor de optredende 

geveldrukken. Deze gegevens zijn ingevuld in woningmodel 1. De berekende 

infiltratiestromen bleken ca 50% hoger dan de gemeten stromen. De grootte 

van de winddrukken aan de gevels is vervolgens verlaagd om de berekende en 

gemeten stromen wat nader tot elkaar te brengen. Woningmodel 2 bevat de 

lagere winddrukken. 

De woningmodellen 2 en 3 zijn vermeld in bijlage D. 

Met de meteogegevens van 25 tot 29 november 1983 zijn met woningmodel 2 de 

infiltratiestromen berekend. De resultaten zijn geplot in figuur 19.1 en 

6.2. In figuur 20 is een spreidingsdiagram weergegeven van de berekende in

filtratiestromen tegen de berekende. De schaal wordt aangegeven door het 

enkele getal bovenaan in de figuurtjes in de eenheid dm3/s. Voor de woon-

kamer loopt de x- en de y-as aldus van 0 tot 22,5 dm3/s. 

Opvallend zijn de te hoge berekende waarden voor de zolderkamer en de te 

lage voor de grote slaapkamer op het noorden. voor de zolderkamer volgt 

hierna een beschouwing, voor de grote slaapkamer op het noorden geldt. de 



MTJ058 45 

verklaring van de te hoog gemeten infiltratie door onvolledige opmenging 

van buitenlucht over de zoldertrap. De badkamer laat ook te hoge berekende 

stromen zien maar hier is dc absolute grootte van de afwijking veel geringer 

dan bij de zolderkamer. 

Figuur 19 Uurgemiddelde waarde van de infiltratie berekend met het venti-
latierekenprogramma met woningmodel 2. 
Van 25 november tot 29 november 1983. 

Met onze eerste schatting van de winddrukken in woningmodel 1 varen de ven-

tilatiestromen ongeveer 50% hoger dan de gemeten stromen. 

Er zijn enkele verklaringen mogelijk voor de lage waarden van de winddrukken 

die hier moesten vorden gebruikt: 
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De verdeling van de luchtlekken is verkeerd geschat. 

In deze woning zit het overgrote deel van de luchtlekken in het dak. In de 

gevels zit maar een paar procent. Toch is dit kleine lek in de gevels voor 

een groot deel bepalend voor de infiltratie op de beganegrond en et*rste 

verdieping. Ook de totale infiltratie is gevoelig voor het verkeerd schatten 

van de verdeling van luchtlekken. We beschouwen twee ventilatiemodellen met 

hetzelfde totale luchtlek, waarbij in het eerste woningmodel 20% van het 

luchtlek in de gevels en 80% in het dak zit, en in het tweede woningmodel 

10% in de gevels en 90% in het dak. De totale infiltratie kan in het eerste 

woningmodel tot bijna tweemaal (20%/10%) zo groot zijn als in het tweede 

model. 

Figuur 20 Berekende infiltratiestromen uitgezet tegen de gemeten infiltra-
tiestroraen. Uurlijkse waarden. Woningmodel 2. Van 25 november 
tot 29 november 1983. De horizont.ale en vertikale schalen lopen 
beide van 0 tot de aangegeven waarden. Bijvoorbeeld bij ru.mte 1 
loopt de volumestroom van 0 tot 22,5 dm3/s. 

Het verkeerd schatten van de verdeling van de luchtlekken heeft dus een 

grote invloed op de berekende stromen. 

Er bevindt zich een bufferzone in de woningschil. 



Als we ons voorstellen dat we over een woning een grote stolp zetten met 

erin wat luchtlekken dan zullen >ie winddrukken over de eigenlijke schil 

van de woning heel klein wore en. Ondacks grote lekken in de woningschil 

zal de ventilatie tengevolgde van wind dan nihil kunnen zijn. 

Een dergelijke situatie kan optreden bij woningen met luchtlekken naar de 

spouw in de spouvmuren. De spouw zal de winddrukken net als de boven ge-

schetste stolp uitmiddelen en daardoor verkleinen, Gngeveer de helft van de 

lekken bij de ramen lopen via de spouw. Een nog fraaier voorbeeld is de 

zolderkamer. Deze kamer ligt onder het schuine dak. Onder de d.kbalken is 

regelwerk aangebracht waarover gipsplaten zijn bevestigd. De aftiumering 

loopt niet tot in de nok door, maar steekt ongeveer twee meter recht over 

naar de andere dakhelft, de zolderkamer heeft aldus een recbt plafonnetje, 

met daarachter een grote loze luimte, die een ruime verbinding heeft met de 

ruimte tussen de dakbalken bij de schuine delen van de aftimmering. Dit be— 

tekent dat de luchtlekken die in het dak boven de zolderkamer zitten wel 

zijn meegemeten in de opblaastest en dat wind wel ventilatiestromen tot ge-

volg heeft in de loze ruimte achter de betimmering maar niet in de zolder

kamer zelf. 

Met het ventilatierekenprogramma is dit probleem niet echt op te lossen om-

dat er geen stroming in de ruimten raee wordt nagebootst. De resterende druk

ken over de betimmering zouden in het rekenprogramma nul worden evenals de 

infiltratie tengevolge van winddrukverschillen over het dakvlak. Wel mag 

worden gesteld dat bij het maken van een woningmodel bij een dergelijke buf

ferzone moet worden afgeweken van de bepaalde winddrukken en/of luchtlekken. 

Deze moeten kleiner gekozen worden om een redelijke voorspelling van infil-

tratiestromen te krijgen. Om het probleem met de bufferzone bij de zolder-

ruimte enigszins te ondervangen is woningmodel 3 samengesteId uit woning

model 2, waarbij er wat van het luchtlek op de zolderkamer en de badkamer 

naar de voorruimte op de zolder is verplaatst. Figuur 21 toont le resultaten 

en in figuur 22 is weer een spreidingsdiagram opgenomen voor elke ruimte. 

In figuur 22 blijkt dat het redelijk mogelijk is om uurlijkse waarden van 

de infiltratiestromen te benaderen met het rekenprogramma. Alleen de grote 

slaapkamer op het noorden blijft in de berekeningen te lage stromen opleve

ren ten gevolge van de onvolledige menging van het tracergas bij de metir,-

gen. 
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Figuur 21 Uurgemiddelde waarde van de infiltratie berekend met het venti-
]atieprogramroa met woningraodel 3. 
Van 25 november tot 29 november 1983. 

Er zijn nog meer redenen aan te geven waardoor er altijd enige restspreiding 

overblijft tussen deze berekeningen en de metingen. Een van die oorzaken is 

het verschil in plaatselijke wind en meteorologische windgegevens. Bij het 

opgeven van winddrukfactoren wordt rekening gehouden met de invloed van de 

terreinruwheid van de omgeving. Het invullen van de meteorologische wind-

snelheid levert dan een redelijke schatting voor de werkelijk optredende 

winddrukken op. Naar omdat er een afstand van een aantal kilometers tussen 

het neteostation en de meetlocatie bestaat kunnen er in de tijd maar ook in 

grootte afwijkingen ontstaan tussen meteo en plaatseiijke condities. Vooral 

bij lage windsnelheden (< U m/s) kunnen deze verschillen zowel in windsnel-

heid als in windrichting aanzienlijk zijn. Verder is het zo dat de meteoro-
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Figuur 22 Berekende infiltratiestromen uitgezet tegen de gemeten infiltra-
tiestromen. Uurlijkse waarden. Woningmodel 3. Van 25 november 
tot 29 november 1983. De horizontals en verticale schalen lopen 
beide van 0 tot de aangegeven waarden. Bijvoorbeeld bij ruimte 1 
loopt de volumestroom van 0 tot 22,5 dm3/s. 

logisene windrichting wordt opgegeven naar net gemiddelde van metingen ge-

durende de eerste tien minuten van elk uur. Dit wordt gedaan om ook bij 

draaiende winden nog een getal te kunnen leveren, maar de betekenis blijft 

zeer betrekkelijk. 

Enige verbetering in de correlatie tussen berekening en meting is nog te 

verwachten als men alle uren weglaat waarbij de windrichting van uur tot 

uur te sterk varieert. 
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Figuur 23.1 Berekende ventilatiestromen zoals zij worden uitgevoerd door het 
ventilatierekenprogramma. Woningmodel 2. 
Opgegeven windsnelheid 2 m/s 

windrichting 270 (west) 
temperatuur 7 gr. C. 
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Figuur 23.2 Berekeade ventilatiestromen zoals zij worden uitgevoerd door het 
vectilatierekenprogramma. Woningmodel 2. 
Opgegeven windsnelheid 5 m/s 

windrichting 270 (west) 
temperatuur 7 gr.C. 

In de figuren 23.1, 23.2, 23.3 en 24.1 t/ra 24.3 zijn de plattegronden weer-

gegeven zoals die met het rekenprogramma kunnen worden geplot. De vol lune

st romen zijn hier in de uitvoer genormeerd op 20 gr.C. en 1 bar. Dit bete-

krn' ;, .t niet alleen de massabalans voor elke ruimte nul is maar ook de 

i%er- .meerde) volumestroombalans De volumestromen zijn weergegeven in 

dm3/s. De berekeningen zijn uitgevoerd bij 7 gr.C. buiten, westen wind en 

hij windsnelheden van 2, 5 en 10 m/s. 
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Figuur 23.3 Berekende ventilatiestrotnen zoals zij worden uitgevoerd door het 
veatilatierekenprogramma. Woningmodel 2. 
Opgegeven windsnelheid 10 m/s 

windrichting 270 (west) 
temperatuur 7 gr.C. 

In de plattegronden is te zien dat er een niet onaanzienlijke stroom van de 

zoldertrap af komt en dat ook de trap ur in de woonkamer in alle gevallen 

een stroom van de trap naar de woonkamer ertoont. 

In eerdare berekeningen is gebleken dat dit verschijnsel ook optreedt bij 

woningen met natuurlijke ventilatie. De thermische trek van de ventilatie-

kanalen is meestal volledig vergelijkbaar met de werking van de mechanische 

afzuiging. Bij hoge windsnelheden neemt de stroom door de ventilatiekanalen 

toe, bij natuurlijke ventilatie sterker dan bij mechanische afzuiging. 
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Figuur 24.1 Berekende ventilatiestromen zoals zij worden uitgevoerd door het 
ventilatierekenprograrama. Woningmodel 3. 
Opgegeven windsnelheid 2 m/s 

windrichting 270 (west) 
temperatuur 7 gr.C. 
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Figuur 24.2 Berekende ventilatiestromen zoals zij worden uitgevoerd door het 
ventilatierekenprograimna. Woningmodel 3. 
Opgegeven windsnelheid 5 m/s 

windrichting 270 (west) 
temperatuur 7 gr.C. 
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Figuur 24.3 Berekende vent i la t iestromen zoals z i j worden uitgevoerd door het 
veatilatierekenprograrana. Woningmodel 3. 
Opgegeven windsnelheid 10 m/s 

windrichting 270 (west) 
temperatuur 7 gr .C. 



5- CONCLUSIE 

Het blijkt nogelijk te zijn on aet de meetset gedurende laagere tijd (enkele 

najaden) de iafiltratie te meten in bewoonde woningen. Normaal gebruik van 

de buitendeuren heeft de metingen niet ernstig verstoord. 

De gemeten infiltratiestronen geven geen wezenlijk ander beeld dan de uit-

eindelijk berekende stronen. Door bet ontbreken van gemeten winddrukken werd 

de berekende infiltratie aanvankelijk 50% te hoog. 

De geaeten infiltratie in de woonkamer en de zolderkamer is zelden lager dan 

5 dm3/s en die van de zoldervoorruimte is zelden lager dan 10 dn3/s. Bij 

alle andere ruimten konen uurlijkse infiltratiestronen van 0 tot enkele 

dm3/s regelmatig voor. 

De gemeten infiltratiestronen voor de slaapkaoer zijn sons gedurende de ge-

hele nachtperiode kleiner dan 1 dm3/s. Het al dan niet openstaan van de bin-

nendeuren beeft hier invloed op. 

De infiltratie in de slaapkamers zoals die is gemeten met gesloten ranen en 

roosters ligt een factor 2 tot 7 onder de ventilatiestronen die volgsns de 

norm voor ventilatie van woongebouwen in de slaapkamers instelbaar moeten 

kunnen zijn. 

De vervachting nag worden uitgesproken dat dergelijke lage infiltratiestro

nen in een groot deel van de Nederlandse woningen regelmatig optreedt. 

De windsnelheden tijdens de meetperiode zijn gemiddeld 7 tot 8 m/s. De ver-

deling van de gemiddelde windsnelheid over het etmaal blijkt opvallend vlak 

te zijn. Dit geeft de nogelijkheid om het verloop van de infiltratiestronen 

over het etmaal te beschouwen. Het blijkt dat alleen de woonkamer overdag 

een hogere infiltratie vertoont. Bij de slaapkamers is de gemeten infiltra

tie hoger als de binnendeuren openstaan. De andere ruimten vertonen geen 

duidelijk dag-nacht ritme. 

De woninginfiltratie is voor windsnelheden hoger dan circa 5 m/s sterk af-

hankelijk van de windsnelheid (zie figuur 11). Deze windafhankelijkheid 

wordt vooral bepaald door de luchtlekken in de zolderverdieping. 

De infiltratie van de zolderruimte, de slaapkamers op het noorden en het 

zuiden vertonen een duidelijke piek bij windrichtingen tussen 150 en 230 

graden (ZZO-ZW) (zie figuur 13.3 en 13.4). 



Het drukverschil over de beganegroadvloer is vrijwel constant en bedraagt 

circa 4 Pa. De druk in de kruiprui&te is hoger dan ii de ruiaten op de be-

ganegrond. Dit heeft tot gevolg dat verontreinigingen zich vanuit de kruip-

ruiate via de luchtlekken in de woning zullen verspreiden (zie figuur 17). 

De bewoners gebruikten de ventilatievoorzieningen in de gevels vrijwel niet. 

Raaen en roosters bleven gesloten. Door de gehele woning stroomt net de 

aechamsche ventilatie in de laagstand reeds meer dan naximaal volgens de 

nora "ventilatie van woongebouwen" alj- eis wordt gesteld (zie figuur il). 

De bewoneis kunnen in dit geval de verdeling van de van buiten infiltrerende 

lucht over de verscbiIlende kamers regelen door het openen of sluiten van 

binnendeuren. 

Ruiaten, die slechts aan één gevel grenzen, hebben indien zij zich aan de 

lijzijde bevinden voor windsnelheden tot circa 5 m/s vrijwel geen infiltra-

tie. 

Bij windsnelheden hoger dan S m/s treedt exfiltratie vanuit deze ruinten op. 

Dit betekent dat in deze ruimten de hoogste concentraties van verontreini

gingen zijn te verwachten als de verontreir.iging ook in deze ruimten vrij-

koat. 

Deze conclusie stemt overeen met de conclusie uit de rekenstudie (rapport 

C 540). 

Opmerking: Men bedenke bij deze conclusie dat dit verschijnsel vrijwel on-

afhankelijk is van de kvaliteit van de geveldichtheid. 

De verhouding van de infiltratiestromen door de verschillende ruimten be

droeg gemiddeld 1 op 26. De gemiddelde infiltratie over de meetperiode be

droeg voor de kleine slaapkamer op het noorden namelijk 1 dm3/s. De infil

tratie van de zolderruimte en de zoldertrap bedroeg gemiddeld 26 dm3/s (zie 

tabel 1). 

De verhouding van de infiltratiestromen door de verschillende slaapkamers 

bedroeg 1 op 6. 

Aan te neraen valt dat de meetgegevens en conclusies die hieruit zijn getrok-

ken geldig zijn voor een belangrijk deel van het Nederlandse wcningbestand. 
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De invloed van de bewoner op de infiltratie, met name het openen van ramen 

of roosters, kan op grond van deze metingen niet worden gekwantificeerd. 

Er mag op grond van lopend onderzoek worden aangenomen dat indien raampjes 

of ventilatieroosters in de gevel, met een netto doorlaat als bedoeld in de 

norm "ventilatie van woongebouwen", worden geopend er een infiltratie- of 

exfiltratiestroom ontstaat die gelijk of groter is dan de in dezelfde norm 

vereiste volumestromen. 
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BIJLAGE A Verklaring van enkele gebruikte termen. 

Oppervlakte van de lekopening van een luchtdoorlatend 

element. A x u is de netto lekoppervlakte. De lekopper-

vlakte is te bepalen uit een meting van de voluntestroom 

door en het luchtdruk verschil over een element uit de 

formule: 

qv = A x u x (2 x dP) ( 1 / n ) x (l/p)(°'5) 

Er zijn meerdere raeetpunten dP en qv nodig om zowel n 

als A te bepalen. 

infiltratie Van buiten naar binnen tredende ventilatielucht. Venti-

latielucht die van binnen naar buiten gaat wordt wel met 

exfiltratie aangeduid. 

luchtdoorlaat-

baarheid 

Mate waarin een wand of geveldeel lucht door kan laten 

als er een luchtdrukverschil over bestaat. 

luchtuitwisseling Uitwisseling van lucht over een opening waarbij lucht 

beide kanten op stroomt. Dit treedt vaak op als er een 

temperatuurverschil over de opening bestaat. 

mechanische af-

zuiging 

Afzuiging van ventilatielucht door middel van een (elek-

trisch aangedreven) ventilator. 

opblaasmethode Methode om de oppervlakte van het luchtlek van een wo-

ning of constructiedeel te bepalen door het inblazen van 

een bekende volumestroom en de drukverhoging die hiervan 

het gevolg is te meten. 

radon Radioactief gas dat ontstaat door radioactief verval van 

uranium. 

tracergas Spoorgas. Een tracergas kan aan lucht worden toegevoerd 

om luchtbewegingen, volumestromen of ventilatiestromen 

te kunnen meten. Het in dit onderzoek gebruikte lachgas 

is met een infrarood gasdetector te meten. 



FIT j use «-*. 

ventilatie Het vervangen van verbruikte binnealucht door "verse" 

buicsnlucht. 

ventilatievoud Het aantal luchtwisselingen per uur, of beter de verhou-

d.ng tussen de in een uur toe- of afgevoerde hoeveelheid 

lucht in m 3 gedeeld door de inhoud van de ruimte of wo-

ning. 



BIJLAGE B. DE N20 VENTILATIEMEETSET 

De ventilatieaeetset die in dit onderzoek is ontwikkeld en gebruikt be-

staat uit de volgende coaponenten (zie figuur B .1): 

Beaonsterings gedeelte: 

1. Beaonsteringsleidingen (16 aa PVC installatiebuis en 18 aa PVC slang). 

De buizen in de ruiaten zijn voorzien van 3 am gaatjes voor een zo 

verspreid aogelijke plaats V3n aanzuigen in de ruiate oa tot een ge-

aiddelde concentratie te koæn. 

2. Via slagen koat de beaonsteringslucht verder naar de zolderruiate 

waar de verdere æetopstelling staat. 

3. Een beaonsteringsgaskleppensectie aet 10 kleppen aet grote doorlaat 

(3/4" ). 

4. Een stoffilter. 

5. Een airan IA infrarood gasdetector. 

6. Een verder aeabraanpoap die bijna 1 da3/s lucbt verplaatst bij een 

tegendruk van enkele kPa. 

7. Een bypassklep over de poap oa tijdens net uitlezen van de airan geen 

last te bebben van verandering van de absolute druk in de airan. 

8. Een retourkleppensectie aet 10 gaskleppen aet grote doorlaat. 

9. Retcurleidingen naar de ruiaten terug, niet voorzien van gaatjes buizen. 

10. Het beaonsteringsgedeelte bevat ook een lus die buitenlucht aanzuigt. 

Dit is voor de contrale van het nulpunt van de airaa. 

11. Voorts bevat het een referentielus waarin via het vullen van een vast 

voluae onder de voedingsdruk van het tracergas en dit voluae te laten 

overstroaen in de airan een referentiewaarde voor de airan wordt ge-

creerd. 

Het injectiegedeelte bestaat uit: 

12. Een gasfies van 10 tot 40 liter die aaxiaaal ongeveer 53 kg N20 kan 

bevatten. 

13. Een eerste reduceerventiel van ca. 40 bar naar 2 tot 4 bar. 

14. Een beveiligings gasklepje. 

15. Een precisie reduceerventiel van ca. 2 tot U bar naar 0,3 bar. 

16. Een tracergasvoedingsslang van 18 oa PVC. 



BIJLAGE B De N O ventiiatieneetset. 
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17. Een aechanische aaxiaaal-uiniaaal drukschakelklok voor het geven van 

een stuursignaal aan de beveiligingsgasklep als er een lek in de 

slang aocht optreden. 

18. 10 tracergas injectieklepjes die zijn voorzien van nozzles die bij 0,3 

bar een strooa van 11 al/s geven. 

19. Van elk klepje loopt een 4 am PVC s langet je caar elke ru i« te en ook 

een naar de referentielus. 

20. De 4 •• s langet j es aonden uit in een vent i la torkast je dat in of .'lak 

bij elke ruiate is geplaatst en dat dient voor de opaenging van bet 

geinjecteerde tracergas. De voluaestrooa van de ruiatelucht door de 

ventilator bedraagt ongeveer 5 da3/s. 

21. Het aet de aangezogen ruiatelucht opgeængde tracergas wordt via 16 

•• buizen aet 2 aa gaatjes verspreid over de ruiate ingeblazen. 

Alle kleppen worden gestuurd door een 64 BIT I/O distributie unit die via 

de HP-IB bus wordt aangestuurd door de coaputer. 

Een stuurschakeling scbakelt de voedingsspanning voor de gaskleppen op de 

distributie unit uit als de coaputer niet regelmatig (binnen de 60 seconde) 

een puls via de bus en de distributie unit afgeeft aan deze stuurschake

ling. Hieraee wordt de N20 injectie gestopt bij het defect geraken of het 

"hangen" van de computer, bus en ditributie unit. 

De worp van de ingeblazen aenglucht met de tracerstroom bedraagt ongeveer 

0,3 a. Van verstoring van de luchtbeweging binnen de ruimten lijkt geen 

sprake te kunnen zijn. 

Het programma in de computer heeft do volgende taken: 

* het sturen van de pomp en bemonsteringskleppen voor het sequentieel 

benonsteren van de ruimten; 

* het meten en opslaan van de gegevens op datacassette (ongeveer 7 dagen 

per cassette); 

* het berekenen van de in te blazen tracergasstromen; 

* het bepalen van de momen'.en waarop de tracergaskleppen geopend en ge-

sloten moeten worden; 

* het tussenvoegen van metingen van het nulpunt en de referentiewaarde 

voor de mi ran tesamen met een bepaling van de grootte van de per ruim-

te aangezogen volurnestroom; 
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* het toetsen van de procesgrootheden aan de beveiligingscriteria en het 

sturen van de beveiligingen; 

* tijdens het »eten kunnen enkele grootheden in het display (uitsluitend 

realtime) worden gevolgd. 

In het programma wordt elke 100 ms een interrupt gegeneerd die het hele 

regel- en meetproc^s stuurt. De minimale openingstijd voor een tracergas-

injectieklep bedraagt dan ook 100 nis. Het bemonsteringsproces voor een 

ruimte duurt 38 seende gedurende welke tevens tracergas wordt geinjec-

teerd in alle ruimtm waarvoor dit opgrond van de laatste met ingen, nodig 

bleek. Deze 38 seconden wordt bepaald door de looptijden in de slangen en 

de spoeltijd van de mi ran die voor het bereiken van een goede eindwaarde 

toch 3 tot 5 maal doorspoeld moet zijn met lucht uit de bemoasterde ruimte. 

De inhoud van de miran is 5 dm3. 

Omdat er na het meten een nieuwe volgorde voor het openen en sluiten van 

de tracergaskleppen ontstaat, die berekend moet worden, worden er tijdens 

dit rekenen geen kleppen geopend. Het meten staat dan 2 seconden stil. De 

tijd die een injectieklep moet openstaan wordt verdeeld over de bemonste-

ringsperiode om een zo gelijkmatig mogelijke inblaas te verkrijgen. 

De totale tijd van de ene ruimte naar de volgende bedraagt aldus 40 se

conden, en het duurt ongeveer 5 minuten voordat dezelfde ruimte weer be-

monsterd wordt. 

Het zal duidelijk zijn, gezien het tamelijk trage verloop van het scan-

proces, dat het moeite kost om snelle wisselingen in infiltratie correct 

te volgen. Problematisch kan de situatie zijn in een ruimte waarin een 

raam openstaat en de infiltratie bijvoorbeeld het maximum voor de huidige 

natelling van de meetset bedraagt (dit is 0,3 m3/s of 100O m3 per uur). 

SLiiit men het raam juist nadat deze ruimte bemonsterd is dan wordt geduren-

i.f de volgende 5 minuten (280 seconden) 280.11 ml N20 ingeblazen waardoor 

åe concentratie van 30.10 tot 230.10 zou kunnen oplopen in een kleine 

riiLMLe van 15 ni3. Is vervolgens de infiltratie de volgende uren zeer ge-

Ting dan blijft, afhankelijk van de uitwisseling over de binnendeur, de 

conceiitråtie uren achtereen te hoog, waardoor de infiltratie in de naast-

ligfMuJ? ruimten te iaag zal worden gemeten. Het geschetste verschijnsel 

is tijdens de metingen niet zo sterk naar voren gekomen. De concentraties 

zijn zeldeu boven de 40.10 gekomen. 

Te lage concentratiis door het omgekeerde gebeuren (het ploseling openen 

van een raam) zijn veel minder erg omdat vrij snel een grote hoeveelhtid 

tracergas kan worden geinjecteerd. 
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Een en ander stelt boge eisen aan d<> ?-.•»<;{ I aar iHe de injectietijden b*.-

paalt. Met een conventionele PTD-regela^r (.PTD = Proportioneel Integrerend 

Differentierend) bleken de resultaten tegen te vallen. Dit wordt veroor-

zaakt door het feit dat de instelling van zo'n regelaar afhankelijk is 

van de tijdconstante(n) van het ventilatieproces en van de looptijden bij 

het bemonsteren. Het gebied waarbinnen de ventilatie vrij plotseling kan 

wijzigen bedraagt naar schatting 1:1000 met als gevolg dat de PID-rege-

laar ook een factor 1000 moet worden bijgesteld waarbij dan blijkt dat 

de bemonsteringsperiode veel te groot is. 

Deze problemen treden niet op bij nu toegepaste voorwaartsregelaar die, 

op basis van de verhouding van de gewenste waarde en de gemeten waarde 

de tijd dat de injectieklep in de volgende periode moet openstaan, be-

paalt. De statische regelafwijking blijkt hierbij altijd tot nul te na-

deren, meestal binnen twee tot drie bemonsteringen (10 tot 15 minuten). 

Er is ook een nrogramma geschreven voor constante injectie van tracergas. 

De hele meetset is voldoende flexibel gebleken doordat de meeste belang-

rijke zaken in het programma worden geregeld. 

Voor het meten bij grotere ventilatiestromen kan worden volstaan met het 

verwisselen van de nozzles, het aanpassen van het reduceeiventiel en het 

wijzigen van de waarden voor de nozzles in het programma. 

In principe kan met deze meetset ook vorden gemeten met de decay-methode 

maar dit is hier niet gedaan. 

Het injecteren in slechts een ruimte geeft een beeld van de verspreiding 

van de ventilatielucht naar de andere ruimten. 

Naast de beveiligingen en de regelaar vormde het geluidarm maken van de 

meetset een van de grootste problemen. 

Voor de grote pomp bij de mi ran is een van huis uit stil type gevonden. 

Deze pomp is desondanks in een grote dempende kast geplaatst die vervol-

gens weer gekoeld moest worden. De opmengventilatortjes zijn elk in een 

aluminium kast gemonteerd met een labyrinth van dempingsmateriaal voor 

de aanzui en de retour, omdat het aluminium laagfrequent in resonantie 

kwara zijn al deze kasten met ioodplaat bekleed en dicht gesoldeerd. 

De bemonsteringskleppen bleken behoorlijke schakeltikken te geven. Dit 

kon verholpen worden door de hele kleppensectie op schuimrubber te laten 

"zweven". 



Het enige geluid dat nu nog duidelijk hoorbaar is, is het reutelen van de 

retoi r van de bemonsteringspomp. Vennoedelijk is hier met een kritische 

gedemte resonator direct na de pomp nog verbetering in aan te brengen. 

Het aanleggen van de retourleidingen van de bemonstering is vaak niet 

nodig daar de vo1urnestromen hierdoor toch relatief gering zijn. Bovendien 

hoeft het aanzuigen van deze lucht nog niet tot verhoging van de infil-

tratieluchtstroom te l»iden. 



BIJLAGE C. TRACERGAS BEVEILIGINGEN 

Het gebruikte tracergas is in hoge concentraties als narcosegas werkzaatn 

en het is dus zinvol om een reeks beveiligingen in te bouwea die er voor 

moetea zorgen dat hoge concentraties N20 niet kunnen voorkomen. 

De hoeveelheden N20 waarmee wordt gewerkt zijn niet zo groot en dat is 

eigenlijk al de eerste beveiliging. Zou een volle gasfies met N20 geheel 

leeglopen in de totale woning dan ontstaat er een concentratie van ge-

middeld over de hele woning ongeveer 10%. 

Het tracergasverbruik bedraagt hier voor de hele woning ongeveer 1 tot 

2.10 m3/s, terwijl de concentratie in de ruimten 30.10 m3/m3 is. 

De maximale stroom die uit de tracergasinjectiekleppen kan komen is 11 ml/s 

per klep. Als een klep zou bl i j ven hangen en er wordt niet ingegrepen 

door een beveiliging dan wordt de concentratie: 

5,3% in een ruimte van 15 m3 en een ventilatievoud van 0,05 per uur 

0,2% in de hele woning bij een ventilatievoud van 0,5 per uur als 

alle klepp. n open blijven staan. 

Er zijn echter een aantal beveiligingen waardoor de bovengenoemde situatie 

waarschijnlijk niet op zal treden. Deze L»veiligingen zijn: 

1. bij het wegvallen van de elektrische spanning sluiten alle kleppen; 

2. als de voedingsdruk van het tracergas kleiner dan 0,25 bar wordt 

sluit de gasklep bij de N20 gasfies; 

3. als de voedingsdruk van het tracergas groter dan 0,4 bar wordt sluit 

de gasklep (deze beveiliging werkt nog niet); 

4. als het nulpunt van de niiran meer dan 5.10 afwijkt sluit de gas

klep; 

5. als de referentiewaarde van de nuran meer dan 50% afwijkt sluit de 

gasklep; 

6. als de aangezogcn volumestroom uit een ruimte kleiner wordt dan 0,2 

dm3/s sluit de gasklep; 

7. als de concentratie in een ruimte groter wordt dan 400.10 dan sluit 

de gasklep; 

8. als de tracergasstroom een opgegeven maximum per kamer overschrijdt dan 

sluit de gasklep; 



9. de computer moet tenminste elke 60 seconden een puls geven via de 

distributieunit aan een stuurschakeling die de elektrische voedings-

spanning doorgeeft aan de tracergaskleppen. Een dergelijke stuur

schakeling wordt wel "Watch Dog" genoemd; 

10. de "Error Recovery Routine" in de computer schakelt de kleppen uit. 

Dit gebeurt alleen bij een "fatale error". 

Als we nu een aantal foutenbronnen bekijken dan zijn daarop de volgende be-

veiligingen werkzaam. De beveiligingen zijn aangeduid met de bovenstaande 

volgnummers: 

Mogelijke fout 

netspanning valt weg 

reduceerventiel is defect 

tracergas toevoerslang lekt 

bemonsteringsslang is verstopt/bemon-

steringsklep opent niet 

rairan werkt niet 

scanner werkt niet 

DVM werkt niet 

computer werkt niet 

programma hangt in een eindeloze loop 

fatale error in het programma 

interface werkt niet 

tracergasinjectie slang naar een ruimte 

defect 

de beveiligingsklep bij de gas fles en een 

andere tracergasinjectieklep blijven hangen 

zonder voedinbsspanning 

Reactie 

1 

2 of 3 

4,5 of 6 

4,5 of 6 

4,5 of 6 

4,5 of 6 

9 

9 

9 of 10 

4, 5, 6, 7 of 9 

8 of 7 in een andere ruimte 

hierop werkt geen actieve be-

veiliging de volumestroom is 

wel begrensd tot 11 ml/s. 

Er zijn nog wel een aantal mogelijkheden om tot ctoringen te komen, zo 

kan de stuurschakeling die de elektrische voedingsspanning voor de tracer

gaskleppen al of niet doorgeeft ook blijven hangen bij een commando om de 

spanning af te schakelen, maar tegelijkertijd worden door de computer ook 

de kleppen via de distributieunit gesloten. 
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Het komt er op neer dat er teaminste eea aantal onderdelen tegelijk in een 

onwaarschijnlijke fout-node zouden moeten gerakon om tot kleine rampen 

aanleiding te geven. Verbetering van de beveiligingen is nog te bereiken 

door tijdens de opstart procedure het openen en sluiten van de belang-

rijkste kleppen in de gasstraat te controleren onder progranmacontrole. 

Als extra voorzorg is de gasfies buiten de woning in een berging opgesteld. 

De tracergas toevoerslang is onder de pannen over het dakbeschot geleid. 

Deze slang komt op zolder vlak bij de meetopstelling binnen. 

Tijdens het meten zijn soms problemmen gerezen met beveiliging 6. Deze is 

daarom vrij ongevoelig ingesteld. De oorzaak hiervan blijkt te kunnen 

worden gezocht in adsorptie van tracergas aan het PVC van de gebruikte 

slangen, voornamelijk tijdens het bepalen van de referentiewaarde van 

de miran. Voor de metingen heeft deze adsorptie geen betekenis daar er 

met constante en bovendien zeer lage concentraties wordt gewerkt. 

Tijdens de metingen is eenmaal een grote geb netspanningsstoring opge-

treden waarbij de beveiligingen correct hebben gewerkt. 

De meeste fouten vonden verder hun oorsprong in fouten bij het wegschrij-

ven van de data op de datacassettes. 

Bij het afbreken van de opstelling is met opzet de voedingsslang van het 

tracergas doorgesneden waarbij beveiliging 2 in werking treedt. Toch is 

het heel verr'ssend als men een op druk staande slang doorsnijdt waaruit 

vervolgens geen gas lijkt te lekken. 



BIJLAGE D. WONINGMODEL 2 EN 3 

De onderstaande tabel is de uitvoer van het prograama aet de titel "op-

blazen". Dit progranma simuleert een opblaastest in Let model van een 

woning. Met behulp van dit programnia is de grootte van de totale 1ekopper-

vlakte in bet woningmodel te bepalen. De lekoppervlakte in het woning-

modei dat in het ventilatierekenprogranma wordt gebruikt kan op deze wijze 

snel vorden vergeleken met de in de werkelijke woning gemeten waarde tij-

dens de opblaastest. 

Besrhrijving van de kolommen in de tabel: 

Nr. Dit is het volgnuoner van de verbinding tussen twee ruimten of 

tussen een ruimte en buiten. Een verbinding is meetstal een lek

oppervlakte, maar het kan ook een ventilator of een kanaal zijn. 

De naam ven de verbinding. 

De grootte van de lekoppervlakte. Hier in cm2, 

n De exponent in de stromingvergelijking door kieren en 1 ekopper-

vlakten. 

Wel/niet Deze kolom geeft aan of de opblaasdruk ook over deze verbinding 

staat. Binnendeuren worden niet in rekening gebracht, want zij 

staan bij de opblaasmetingen open. Onderdelen van de woningschil 

worden wel in rekening gebracht. 

Naam 

netto 

M0DEL_2 

NR NAAM 
1 WK ZUID 
2 SUK ZUIO 
- BA DK 
4 METER KAST 
5 VOORDEUR 
6 WK NODRO 

7 SUK NOORD GR' 
8 SUK NOORD 1 U 
9 ZOUK ZUJD 
lu ZOUDR ZUID 
U ZOUK NOK. 
12 ZDUDR MOK 
IZ ZOUK NOORD 
14 ZOUDR NOORD 
15 TREK ONDERDR 
\h ROOK OAS ARV 

17 W- DEUR 
IB HAU DEUR 
19 BADK DEUR 
20 SUK Z JFUR 
21 SUK M u DEUR 
22 SUK N V DEUR 
:.":• ZOUTRAR DEUR 
24 ZOUK DEUR 

Anet: to 
AN=5 
AN=20 
AN=.;U 
AN=tU 

AN-5 
AN=2 
AN-2 
AM-2 
AI.I-B7 
MN-=",8 
AN==8 7 
AN-2 7EJ.6 
AN-137 
AN<-.B 
AN---86. 4 
AM--Bi. 4 
AN-^I.I 

nN-.'-.<;> 

AN'-lSc 
AM=/,n 

AN~60 
AN- 6u 
AN -1 Ru 
AM-V--U 

n 
n - l . 
n = 1 
n = 1 . 
n = l 
n ~ 1 . 

n~ 1 

n= 1 . 
n~ l 
n - J 

n - 1 

n~ 1 

n = 1 
n~ 1 
n- 1 
n~- 1 

n~ 1 
n - 1 
n •-1. 

n= l 
n= l 
n •-1. 

n= .1 
n ~ i 
ri - 1 

7 
8 
8 
B 
• 

4 

4 
4 
E! 
B 

0 

WEU/NIET IN OPBUAASTEST 
WEU 
WEU 
WEU 
WEL 
WEU 
WEU 
WEU 
WEU 
WEU 
WEU 
WEU 

95WEU 
8 
. H 

q 

. 9 
7 

. 7 
7 

. 7 
/ 

• / 

/ 
. 7 

WEU 
WEU 
WEU 

C-. 1085?; <m';./•=, hi ., Jp. Arv-. 08 I Vn (ml'i n==l.B47i 



De laatste regel onder de tabel bevat het resultaat van de berekende op-

blaaswaarde: 

C Grootheid die verband boudt aet de lekoppervlakte, de exponent n 

en de soortelijke nassa van lucht. C is de voluaestrooa bij een 

drukverschil va i Pa. 

netto 
De grootte van de totale lekoppervlakte van de woning. 

De exponent in de stroaingsvergelijking voor de totale wouing. 

MODEL 

NR NAAM 
1 WK ZUID 
2 SLK ZUID 
3 BADK 
4 METER KAST 
5 VOORDEUR 
6 WK MOORO 
7 SLK NOORD GR 
8 SLK NOORD KL 
9 ZOLK ZUID 

10 ZOLDR ZUID 
11 ZOLK NOK 
12 ZOLDR NOK 
13 ZOLK NOORD 
14 ZOLDR NOORD 
15 TREK ONDERBR 
16 ROOKGAS AFV 
17 WK DEUR 
18 HAL DEUR 
19 BADK DEUR 
20 SLK Z DEUR 
21 SLK. N G DEUR 
22 SLK N K DEUR 
23 ZOLTRAP DEUR 
24 ZOLK DEUR 

Anetto 
AN=5 
AN=20 
AN=15 
AN=10 
AN=5 
AN=2 
AN=2 
AN=2 
AN=A7 
AN=106 
AN=47 
AN=318.é> 
AN=47 
AN=106 
AN=86.4 
AN=86.4 
AN=60 
AN=60 
AN=180 
AN=60 
AN=60 
AN=60 
AN=180 
AN=60 

n 
n=1.7 
n=1.8 
n = 1.8 
n = 1.8 
n = 1.7 
ri=l. 4 
n=1.4 
n=1.4 
n=1.8 
n-1.8 
n=1.8 

WEL/NIET 
U1CI / 

WEL 
WEL 
WEL 
WEL 
WEL 
WEL 
WEL 
WEL 
WEL 
WEL 

n=1.95WEL 
n=l.B 
n=l .8 
n-1.9 
n=1.9 
n=1.7 
n=1.7 
n = 1.7 
n = 1.7 
n = 1.7 
n=1.7 
n-1.7 
n-^1.7 

WEL 
WEL 
WEL 

IN OPBLAASTEST 

C=.10852 (m3/s b i j lPa ) A n = . 0 8 1 8 0 <m2) n = 1 . 8 5 3 9 



L i s t i n g van het datagedee l te van net woningnodel in het v e n t i l a t i e r e k e n -

p r o g r a a u . 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

70 

80 

90 

100 

110 
120 
130 
140' 

150' 

160' 
170 
180 
190 

200 

210 
220 
130 
240 
250 
260 
270 
280 

290 

300 

310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 

380 

390 

400 

410 
420 
430 
440 
450 
460 

•LOOPVENTZ LEK VAN ZOLDER* AUCR NAAR ZOLDERRUIMTE 
> i f» * t f t« t t t t t f nQOEL NAME t t t t t«Mt*Mt* t *«** tMt t t t *« t t * f t«««t t««m 
DATA "MODEL 3 CUBALN 22 RAD0« BE0P " 
•«m*t4*«M«M« UNIT Of An IH2 CMZ or 12/1000)•»*»«»«**««•••«***•««#§# 

DATA •012* 
•<fi i«**M**Mtf <F1,1F2,YF1,YP2 OF THE PLOT H I « H H H { I < H I « H < H H > 
DATA 0,165,0,250 

ifi«tttt*«f**4f<*fi***t«t*tAT THE LINK5«»*««****»«»*»***»*H**««»«t»tf«« 

AT THE COLUMN 'FROM' Pnn GIVES THE Cp NUMBER nn THAT HILL JE USED THERE 
AND Rnn GIVES THE RGOtt NUffBER nn THAT HILL BE CONNECTED. 
THE FLO« EIFONENT K=N -Z;N=1 FOR LAMINAR FLOW AND N=2 FOR TURBULENT FLOM 
Htroa IS THE HEIGHT OF THE LINK ABOVE THE FLOOR IN THE ROOM FF.Ofl WHICH THE 
LINK IS ASSIGNED, HtJ THE HEIGHT IN THE ROOM TO WHICH IT LEADS 
HofA CAN HAVE A VALUE FOR THE HEIGHT FROM THE BOTTOM TO THE TOP OF A HINDOtt 

DATA NR 
DATA 1 

DATA 2 
DATA 3 
DATA 4 

DATA 5 
DATA 6 
DATA 7 
DATA 8 
DATA 9 
DATA 10 

DATA 11 
DATA 12 
DATA 13 
DATA 14 
DATA 15 
OATA 16 
DATA 17 

DATA 18 
DATA 19 

DATA 20 
DATA 21 

DATA 22 
DATA 23 
DATA 24 
DATA -1 

FRO«, 
Rl, 
R3, 
R4, 
P8, 
PI, 
PI. 
P*. 
P4, 

n, 
R7, 
R2, 
R7, 
P6, 
P6, 
R7, 
RIO, 

Rl, 
R8, 
R9, 
R9, 
R9, 
R9, 
R9, 
R7, 

STOPS 

TO.Anetto, 
1 i, j 

F5, 20 

P5, 15 
R8, 10 
KB, j 
Rl, 2 

R6, 2 
R5, 2 
P7, 47 

P7, 106 

P3, 47 
P3.318.60 
R2, 47 
R7, 106 . 

RIO, 86.4 , 

P3, 86.4 
R9, 60 , 
Rl, 60 
R4.180 

R3, 60 

R6, 60 

R5, 60 
R7.I80 
R2, 60 

READING Llf 

N ,Mro», Hto, 

1.7, I , 0, 

1.8, 1.5 , 0, 
1.8, 1.5 , C, 
1.8, 0 , 0, 

1.7, 0 , 1, 
1.4, 0 , 1, 

1.4, 0 , i.5, 
1.4, 0 , ;.5, 

1.8, 3 , >\ 
1.8, 3 , 0, 

1.8, 3 , 0, 
1.95, 3 , 0, 
1.8, 0 , 3, 

1.8, 0 , 3, 
1.9, 1 , I, 
1.9, 4 , 0, 
1.7, 1 , !, 
1.7, 1 , 1, 
1.7, 3.8 , 1, 

1.7, 3.8 , 1, 
1.7, 3.8 , 1, 

1.7, 3.8 , 1, 
1.7, 3.8 , -1.5, 
1.7, 1 , 1, 

IK DATA 

HotA,»NAHE*»**f»» 
2,KK ZUID 

1.2.5LK ZUID 
1.2.BADK 
.1 ,METER CAST 
2 ,'VOORDEUR 
2 ,MK NOORD 

2,SLK NOORD GR 
2,SLK NOORD KL 
,ZOLX ZUID 
,ZOLDR ZUID 
.ZOLK NOK 
,ZOL0R HW 
,ZOLK NOORD 
,ZOLDR NOORD 
,TREK ONDERBR 
.R00K6AS AFV 
,WK DE'IR 
,HAL DEUR 
,BADK DEUR 
,SLK Z DEUR 
,5LK N G DEUR 
,Slk N K DEUR 
.ZOLTRAP DEUR 
,ZOLK DEUR 

t X 
, 25 
,100 

,125 
, 15 

, 25 
i 45 
,100 

,125 
, 30 
, 55 

, 30 
, 55 
, 30 

, 55 
, 55 
, 67 

, 45 
, 25 
,120 

,115 
,115 
,120 
,125 
, 45 

Y , 

215 , 
215 , 
220 , 
135 , 

125 , 
125 , 
125 , 
125 , 
95 , 
95 , 

60 , 
60 , 

25 , 

25 , 
75 , 

80 , 
165 , 
145 , 
190 , 

175 , 
165 , 

155 , 
165 , 
55 , 

D 
90 
90 
90 
60 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
60 
60 
90 
90 
0 

60 
0 

90 
90 
180 
1B0 
270 

0 
180 

'FPS CAM i l INPUT SY PLACING Fnn AT THE COLUMN FOR Anetto AND THE BLON-
•CIRECriON WITH A +1 OR -1 AT THE COLUMN OF N.THE FANFLOK IS MULTIPLIED BY 
'THE VALUE AT THE COLUMN N. THE SUBPROERAMME F KILL USE A POLYNOMIAL 
'APPROBATION OF THE FAN CHARACTERISTICS iq»=rtio»N«(C0+dp*Cl*dp'2*C2...). 



480' 

4tvi 

500' 

510 

520 

530! 

540' 

55<J 

560 

570 

580 

590 

600 

610 

620 

630 

640 

650 

660 

670 

680 

681 

682 

690 

700 

710 

720 

730 

7*0 

750 

760 

770 

780 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

B03 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

Bil 

812 

813 

81* 

815 

816 

B17 

818 
619 

H M l m t m H i l l l l l H H H I t T THE S O n S i H H I I H H M H I M H H U H W I H l 
••• ALL rounwrtthb FKUR I ro ! * HlSHCST MXMUntEH WST I E I N TNt I W E L ' 
EVERY ROW WST HAVE A PATH (tnrouoft the other roots) TO E V E R Y OTHER 
•agon, THERE WST BE AT LEAST ONE PATH TO AN OUTSIDE K I N O I PRESSURE. 
' H AT HECHSUP OR EIH ASSURES THE INPUT TO BE N3 PER HOUR 
MTA i t , TENP .VOLUME, * C H SUP, HECH EIH , t f t A f l E * * * " « , I , 1 1 , 1 1 

• 3 • S / s l H cr h - > «3/h> 
MTA 
DATA 
DATA 
DATA 
MTA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

I, 

2, 

3, 

*, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

10, 

gr.L. 

20 

15 

16 

16 

16 

16 

1* 

17 

17 

20 

100 

40 

30 

20 

20 

25 

25 

7 

20 

1 

0. 

o, 
o, 
' f 

o, 
o, 
o, 
o, 
o, 
o, 

.0127 

0 
0 
.018 

0 
0 
0 
0 
.0072 

0 

,»oonk 

,ZOlk 

,slk mid 

,bidk 

,slk noord k 

,slk noord q 

,zoldr 

,h»l 

,trap 

itv 

, 30 

, 30 

,100 

,125 

,125 

,100 

, 55 
""5 

, 60 

, 70 

,190 

,45 
,190 

,205 

,1*0 

,145 

, 45 

,135 

,170 

, 75 

-1 'STOPS READING ROOH DATA 

' « m 4 » i M t < U M t 4 t 4 t » u < » H I N 0 PRES5URES«**»»»*»«««»«»******»«*****»»»*» 
•Cp VALUES 
'SEEF VOOfi DEER RICHTINSEN: DATA CP:nnRIICHTIN6EN) 

DATA CP: 4 RICHTINGEN 
1 Nr,Cpnn,NANE NOORD 

l,+.060,VGEVEL 0 
2, -060,AGEVEL 0 
3 , - . 0 7 0 , N O K 
*,+.0*0,VGEVEL 1 
5,-.060,AGEVEL 1 
6,+.000,VDAK 
7,-.065,ADAK 
B,-.000,KRU1PR 

DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA -1 
OOST 
DATA l , - . 0 0 0 , V 6 E V E l 0 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

1 ZUI3 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

1 WEST 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA -1 

2,+.000,A6EVEL 
3,- .070,NOK 
* , - .020 ,V6EVEL 
5,+.020,AGEVEL 
6,-,05Q,VDAk. 
7,- .050,ADAK 
8,- ,000,KRUIPR 

1,-.060,VGEVEL 0 

2,+.060,AGEVEL 0 

3,-.070,NOK 

*,-.060,VG£VEL 1 

5,+.060,AGEVEL 1 

6,-.065,VDAK 

7,+.000,ADAK 

8,-.000,KRUIPR 

1,-.000,VGEVEL 

2.+.000.AGEVEL 

3,-.070,NOK 

*,-.020,VGEVEL 

5 ,-.020,AGEVEL 

6,-.050,VDAK 

7,-,050,ADAK 

8,-.000,KRUlPR 
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BIJLAGE E. DE OPBLAASMETHODE 

De opblaasaeetset (zie figuur B.E.l) die in dit project is gebruikt bestaat 

uit: 

een radiaalventilator; 

een buis (diaaeter inw. 304 ma); 

een uitschuifbare dummy deur aet een flens voor de buis; 

een vervisselbaar diafragma (dia«. 304, 150, 74, 37 en 19 an); 

een vleugelradaneaoaeter (diaa. ca. 20 mi); 

een variac voor de regeling van het toerental van de ventilator. 

Er is bier gekozen voor de aeting aet een vleugelradaneaoaeter in plaats 

van een aeetflens, oadat de dynaaiek bij bet meten aet een aeetflens klei

ner is dan bij een vleugelradaneaoaeter. Door het verwisselen van de dia

fragma's is een goot aeetbereik verkregen van ca. 1:3500. In volumestromen 

is dit ca. 0,004 a3/s tot ca. 1,4 a3/s. 

In de praktijk kunnen hieraee aetingen worden verricht aan luchtlekken net 

een oppervlakte van ca. 0,00005 tot ca. 0,3 m2. Aan de bovenzijde is dit 

sons wat krap, maar aan de oaderzijde kunnen zelfs de kleinste ons be

kende luchtlekken van extreea goed sluitende ramen of deuren hieraee wor

den gemeten. 

Voorzichtigheid is geboden bij bet opblazen van ruiaten aet een klein lek 

met een groot diafragma in de meet set. De opblaasdruk kan daarbij onge-

wenst hoge waarden bereiken. 

De meetset wordt gebruikt in coabinatie met verschildrukopnemers meestal 

in het bereik van -70 tot +70 Pa. 

De ijking van deze meetset vindt plaats aan de Kleine Windtunnel van het 

IMG-TN0 voor volumestromen van 0,002 tot 0,15 m3/s. Daarboven is geijkt 

met behulp van traverseren met een pitotbuis bij een diafragma van 304 mm. 



o 

koiijn van 
d« 
voordeur 

-ui tschuifbar* 
dummydiur 

drukmaatdoorvoir noar drukopnimtr 

naar vorioc 

antmomtt t r 

.buis varwlssttbaor 
diofragma 

i 

Figuur B.E.1 De o p b l a a s m e e t s e t . 



BIJLAGE F. RESULTATEN VAN DE OPBLAASMETINGEN 

A totaal - 0,079 m2 Q = 1 ,84 

3Q0 

3600 

7 
2800 
7 

P=0 r 
"doorsnede 

1 
met nemeren gerne ren •* — 

AA 

AA.. 
0,0032m\ 
0,00%3mz 

m /~ \ opblaas 
—df—~y vent 

© JL. — . I _ - A A 
.T] 11%niet getrieten 

begane grond 

PS_© 
© © 

1°verdieping 

n;ef meetbaar 

-*.niet meetbaar 

1— 

naar schathng 
80 tot 90% van 

A het tek 

2° verdieping 



BIJLAGE G. GRONDSLAGEN VAN HET VENTILATIEREKENMODEL 

Het ventilatieprograuaa maakt gebruik van de volgende formule voor de be-

paling vaa een volumestroom door een luchtlek als functie van het lucut-

drukverschil er over: 

qv = C x (Ap) 

en met variabele A 

l/n. (1) 

netto 
door: 

q = A fct x(2xip) ( 1 / 4 )x(l/p) (°' 5 ) 

netto 
(2) 

waann: 

Ap = drukverschil over een luchtlek. Dit drukverschil kan negatief 

zijn. Dan wordt in de formule de absolute waarde van Ap ge-

bruikt en krijgt de stroom het teken van Ap. 

Voorts kunnen C en A in elkaar worden omgerekend met de formule: 
netto 

Anetto= C*(e> ( 0' 5 )/< 2> ( 1 / n ) 

netto 

(3) 

Voor 0 en 20°C is het verband van formule 3 in figuur A geschetst. 

Figuur A Het verband tussen de omrekeningsfactor van C naar A 
functie van n. 

netto 
als 



U I C U I J w «• 

De massastromen door luchtlekken worden berekend met de volgende formule: 

q = A n e t t o x (2 x Ap)
( 1 / D ) x (p)(°'5) (4) 

In figuur B en C is een schema van een eenvoudig ventilatiemodel te zien. 

i ' 

1 2, 

Figuur B Vereenvoudigde voorstelling van de woningventilatie. 

Figuur C Schema van een ventilatiemcdel. 

Een ruimte in het model wordt een knooppunt genoemd. In een knooppunt moet 

de som van de ingaande luchtmassastroom gelijk zijn aan de som van de uit-

gaande massastromen in het stationaire geval. In het algemeen is er een 

druk voor elk knooppunt te bedenken waarbij dat optreedt. Het computerpro-

gramma bepaalt iteratief deze drukken in de knooppunten, waarmee de lucht-

stromenbalans in evenwicht is. In de praktijk zal de druk in een ruimte bij 



dezelfde condities als in het computerprogranma enigszins fluctueren. De 

momentane waarden van de werkelijke luchtstromen zijn daarbij enigszins uit 

balans, maar de gemiddelde waarden zijn gelijk aan die in het computer-

programma. Ten gevolge van deze fluctuaties is de ventilatie in werkelijk-

heid iets hoger dan op grond van de tijdgemiddelde Hrukken kan worden be-

rekend. In het programma is een benadering opgenomen waarmee het effect 

van deze zogenaamde turbulente luchtuitwisseling wordt berekend. De lucht-

druk is een functie van de hoogte (barometrische hoogteformule). Dit 

wordt in het computerprogranma verwaarloosd omdat deze drukafname met de 

hoogte geen luchtstroming tot gevolg heeft. Wel is er een kleine bein-

vloeding van de soortelijke massa van de lucht, zodat men bij een »el 

gebouw de soortelijke massa zou kunnen corrigeren (ca. -0,01% per mett 

Bij afwezigheid van wind is de buitenluchtdruk aan de gevel en het dak 

in het programma op ifdere hoogte nul. 

Winddrukken kunnen positief en negatief zijn. In het programma wordt ge-

bruik gemaakt van de zogenaamde k-factor waarmee via de opgegeven (meteo) 

windsnelheid de winddruk wordt bepaald. In formule: 

P . = k x 0.5 x p x (v 2 .) (5) 
wind r wind 

De k-factoren kunnen worden bepaald in een windtunnel of in de praktijk. Ten 

gevolge van verschillen tussen de biunentemperatuur en de buitentempera-

tuur en ook door temperatuurverschillcn tussen verschillende ruimten ont-

staan zogenaamde tbermische drukken. Deze worden in het programma verdis-

conteerd in de formule: 

Apra = Po x CT - Tb)/(T4 x Tb) x T. x g :< H (6) 

waarin: 

T. = binnentemperatuur [K] 

T. = buitentemperatuur [K] 

H = hoogte boven een referentievlak dat per ruimte mag 

worden gekozen (meestal de vloer) [m] 

met: 

T. = 273,15 K 

p0 = 1,293 - m"3 

g = 9,806. . s"2 
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Ventilatoren kunnen worden opgenomen in het programma met een polynoom 

benadering van de karakteristiek qv = £ (Ap). 

De ruimtetemperaturen in het programma zijn opgegeven waarden die niet 

veranderen door verandering van de ventilatiestromen. De warmtestromen 

in de ventilatielucht worden berekend op grond van de wamte-inhoud van 

de lucht (met verwaarlozing van de waterdamp) en de massastrooni: 

Gaarde = «o * ^-273,15) x Cp (7) 

waarin: 

Cp = 1,0 kJ/kg 

Het programme is primair bedoeld om er ventilatie van gebouwen mee te be-

rekenen. Hierbij zijn de luchtsnelheden in de ruimte meestal zo laag dat 

de snelheidsdrukken in de ruimten verwaarloosbaar kunnen worden in relatie 

tot de drukvers chill en over de luchtlekken van ruimte tot ruimte of over 

de buitenschil van het gebouw. Bij kanalen voor mechanische ventilatie 

is dit niet het geval en daarbij kunnen de waarde van A _ af hankeli ik 
° J netto 

worden van bijvoorbeeld de stroomverdeling bij een aftakkanaal. Deze 

stroomafhankelijkheid van de waarden van A _ wordt in het programma J netto 
niet nagebootst. 

Bij kanalen voor mechanische ventilatie wordt in de literatuur niet over 

A __ van de doorlaat van de kanalen gesproken, maar over leidingweer-
netto 
standen of Zeta-waarden. Deze grootheden zijn in elkaar om te rekenen. 
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JOB TITLE : SAV'URA project D2 

Invloed van woonpedrap en 
vencilatie 

CONTRACTOR : 

Instituut voor Milieuhypiene en 
Oezondheidstechniek TNO (IMG-TNO) 

Project nr. 

4.35! 

Job nr. 

2.5.1. 

Time estimate (weeks) : 

a = 

m = 3 0 maanden 
b 

Cost estimate 

1. Omschrijving 

1. 1. Doelstelling 

De doelstelling van dit SAW0RA deelproject is het genereren van kwantitatieve in-
forraatie over de capaciteit van de willekeurige ventilatie in de woning en in di
verse vertrekken met het doel de door bouwmaterialen extra ingebrachte radon af te 
voeren. 

1. 2. Inhoud en werkwijze 

Door de ondichtheden in de woningschil en de aanwezigheid van afvoerkanalen zal er 
steeds - ook bij gesloten ranen en deuren - willekeurige ventilatie optreden t.g.v, 
weersinvloeden: een voortdurende grotere/kleinere luchtstrordng, Dit is een eigen-
schao van de woning. 
De bewoner kan door het openen van ramen en deuren de bewuste ventilatie aanzien-
lijk opvoeren. 
De invulling van de doelstelling van dit deelproject verlooot in twee fasen waarin 
de volpende verkzaamheden zijn ondergebracht, nl.: 

Fase I 
- berekening willekeurige ventilatie voor een aantal woningtypen; 
- keuze woning met een luchtdichtheid, representatief voor de huidige nieuwbouw; 
- orienterend cnderzoek; 

Fase II 
- samenstelling definitieve raeetset; 
- uitvoeren continue ventilatiemetingen; 
- resultaten voor het Nederlandse woningbestand. 

Fase I 

Aan de hand van bij het IMG bestaande rekennodellen zal voor ee.i aantal woningtypen/ 
uitvoeringsvonnen de nate van willekeurige vcntilatie (de luchtstroning door de ver-
trekken/woning) worden bepaald onder diverse weersomstandigheden. Hierraede wordt 
een overzicht verkregen van het scala van willekeurige-ventilatie-"graden" en te 
verwachten willekeurige ventilatie onder verschillende meteorologische omstandig-
heden - (nog) geen gemiddelde langere termijn (jaar of deel). 
Uit deze eerste berekeningen z«.l naar voren komen het tyne woning dat als geheel de 
geringste willekeurige ventilatie vertoont, resp. waarvan één of enkele vertrek(ken) 
minimale ventilatie hebben. 
Vervolpens wordt nagepaan in welke mate de ventilatie no? teruf»pedrongen kan worden 
door bijvoorbeeld minimalisering kanalen - hoge kwaliteit bouwuitvoering. 
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Uit de woningtypen/uitvoeringsvormen zal er één worden gekozen met een geringe 
willekeurige ventilatie. Nagegaan zal worden hoe deze eigenschap in de Nederlandse 
voorraad valt te verwachten, uitgevoerd met "reststoffen" bouwraaterialen. Getracht 
zal worden een dergelijke woning in werkelijkheid te vinden om daarin nader onder-
zoek te doen gedurende lar.gere tijd. 

1.2.3^ Orienterend onderzoek 

Alvorens fase II van dit deelproject te kunnen uitvoeren is een orieii'-'-rend onder-
zoek van ca. 5 meetdagen ten behoeve van het onderdeel genoerd in paragraaf 1.2.1. 
noodzakelijk. De redenen hiervoor zijn: 
- een set van ventilatie-meetapparatuur (uit bestaai.de meetmethodieken) samen te -

stellen voor continu ventilatiemetingen en provisorisch. uit te proberen; 
- na te gaan in hoeverre de onder paragraaf 1.2.1. beschreven berekeningsresultaten 

in werkelijkheid zijn te verifieren onder de aangenonen condities; 
- in hoeverre en on welke wijze bewonersgedrag invloed heeft op de berekende wille

keurige ventilatie (ergo leiden tot willekeurige ventilatie + bewuste ventilatie) 
en op welke wijze deze invloed valt in te voeren in de nodelberekeningen, 

De meetapparatuur voor de continue ventilatieinetingen moet gelijktijdig in 
meerdere vertrekken worden samengesteld. Het testen van de meetapparatuur zal worden 
uitgevoerd met bestaande meettechnieken ni. via een tracergas (N9O) waarvan de con-
centratie wordt geneten met een infrarood-gasanalyse-apparaat. Het apparaat biedt 
de mcgelijkheid om de concentratie van een stof te bepalen aan de hand van de hoe-
veelheid geabsorbeerde stråling bij een bepaalde golflengte. 
Het zou wenselijk zijn ook reeds in dit orienterende onderzoek (continue) metingen 
aan radonconcentraties te verrichten. 

Fase II 
liii3i_§å!SSD!!J:£lIi2S_de^in^tiey^jne^tset 

Na het orienterende onderzoek dient de definitieve meetset voor het verrichten van 
continue ventilatieinetingen te worden geasserob .eerd. 

ii2^4:_Ui^o^ren_continue_venttlatieine tingen 

Het uitvoeren van continue ventilatieinetingen in de diverse vertrekken van een 
woning gedurende langere tijd bijv. 1$ å 2 maanden, Verschillende weerscondities 
zullen hierbij van invloed zijn. 
De keuze van deze woning zal in overleg geschieden met de projectleiders van de 
SAWORA deelprojecten "Keuze van representatieve materiaalmonsters", de heer <?->.n Boer 
van het IBBC-TNO en van "Concentratiemetingan van radionuclide in representatieve 
monsters", de heer Ackers. 
Ten behoeve van de doelstelling van dit ventilatie/woongedrag-project is dan rader 
inzicht verkregen in: 
- wordt het reaultaat van de modelberekening der willekeurige ventilatie onder ge-

geven omstandigheden gestaafd door de '/erkelijkheid? 
- hoe dient men te komen tot sitnulatie van bewonersgedrag in de mode.beroV ling? 

u u u 

http://bestaai.de
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- hoe dient men te konen tot een schatling van gemiddelde ventilatie en daarmee tot 
afvoercapaciteit ten behoeve van rsdonprodukten over een langere periode? 

- mag men ten behoeve van het voorgaande punt rekenen met een gemiddeld radonpercen-
tage per woning or' kan men in bepaalde vertrekken "opeenhoping," vervachten? 

- is er relatie te leggen tussen eindconcentratie enerzijds en produktie en afvoer 
anderzijds? 

1.2^5.^ertaling van deresultaten naar_het Nederlandse woningbestand 

Indien de voorafgaande vragen bcvredigend vorden beantwoord kan men terug naar de 
werkzaamheden beschreven in het eerste onderdeel (paragraaf 1.2.1.) en met behulp 
van modelberekeninger en«i-ijds en met resultaten van inventarisatie van de 
Nederlandse woningen t.a.v. lucb*.dlchthe'd (orienterende resultaten zijn reeds be
kend - verder ondt .zoek is bij nVi<0 -ppxand) en met inzichten in bewonersgedrag 
(belangrijk inzieht is reeds beica.id - verder onderzoek »veneens gepland) anderzijds, 
konen tot schattii»6 van de ta v va n t e n afvoermogelijkneden van de (villekeurige) 
ventilatie over langf - ..e-tf.jn, 

1.3. Tijdsplanning 

Het project is in januari 1982 van start gegaan. 
De tijdsnlanning voor de verschillende werkzaamheden is als volgt: 
- berekening willekeurige ventilatie : 1-1-1982 tot 1-7-1982 
- keuze woning met geringe ventilatie : 1-7-1982 tot 1-10-1982 
- orienterend onderzoek : 1-10-1982 - 1 --3—1983 
- sanenstelling definitieve meetset : 1-3-1983 tot 1-7-1983 
- uitvoeren continue metingen/vertaling 

resultaten naar Nederlandse woningbestand : 1-7-1983 tot eind 1983 

Aanvang 1984 mag het eindranoort verwacht worden. 

2. Doctmenten 

W.F. de Gids, J.A. Ton en L. L.M. van Schijndel 
Investigation of the relationship betweer. the natural ventilation of a f i t 2nd the 
meteorological conditions. . 
IMG, publicatienr. 620. 

W.F. de Gids 
Calculation method for the natural ventilation of buildings. 
IMG, publicatienr. 632. 

Ir. E. van Gunst 
De invloed van nas_uurlijke v e n t i l a t i e op de concent ra t ie van radon in de woning. 
Rapportnr. C 487, augustus/septembér 1981. 

3. Eiser 

3. 1. Externe eisen 

De gegevens uit dit deelnroiect zijn van direct belang voor andere deelprojecten 
binnen het SAWORA nrogramma, ni. "Schatting tutnorrisico's als pevolg van radio- • 
actieve stoffen bevattende bouwmaterialen", job nr. 13.1.2. uit te voeren door het 
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RBi-TNO en de "Parameterstudie", jobnr. 12.1.4. uit te voeren door de RD-TNO. In 
beide projecten moeten de inzichten omtrent de exhalatie uit bouwmaterialen en de 
afvoer ten gevolt>e van de (willekeurige) ventilatie verder benut vorden. Het resul-
taat moet zijn een bijdrage te geven in de verklaring van radonconcentratie in 
Nederlandse woningen. 

Het project geeft in eerste instantie een inzicht aan de externe gebruiker hoe een 
woningplattegrond/indeling en uitvoeringskwaliteit vorden vertaald in de willekeu-
rige ventilatie, d.i. luchtdoorstroraing van de diverse vertrekken en de gehele 
voning resp. waar verse lucht ter beschikking komt, c.q. reeds gebruikte lucht. 
Na afronding van de continue raetingen geeft het project resultaten over de afvoer-
capaciteit van radon van de (diverse vertrekken in) verschillende woningtypen op 
langere termijn. 

Teneinde een indruk te vormen omtrent het voorkomer "an ventilatiehoeveelheden in 
de Nederlandse woning^oorraad moeten de uitkomste' v.,.. de werkzaanheden uit para-
graaf 1.2.1. in relatie vorden gebracht met de irventarisatie - vervolgonderzoeken 
zoals die nu zijn geniand in andere kaders (MVRO) t "".v. 
- voorkomen van graden van luchtdichtheid; 
- voorkomen van graden in het ventilatiegedrag van bewoners. 
De ventilatie9chattingen zullen moeten vorden geevalueerd over langere periode. 
Hiertoe moeten de resultaten van de continue ventilatietfetingen en de berekeningen 
van de villekeurige ventilatie vorden gerelateerd aan bijvoorbeeld het jaarbeeld 
van de combinatie vindrichting en -snelheid c.q. temperatuur. 

Het project sluit aan op afgeronde en nog uit te voeren werkzaamheden bij het IMC. 
De concentratie-anaiyses vormen een nieuw element iT ie verkzaamheden van het IMG. 

3.2. Gebruikseisen 

Een vijftal voningtynen zal vorden doorj»erekend, te weten 2 flats, 2 eengezinsvo-
ningen en 1 nader te bepalen. De woningtyuen zullen in eer te instantie vorden voor-
zien gedacht met luchtdichtheden in de bouwschil aismede met kanaalafmetingen die 
realistisch zijn vet de*c tyoen. Zij zullen vorden gedacht in enkele orastandig-
hedan van min/rr.e;a bar/n'itte ligning. De berekeningen zullen vorden uitgevoerd bij 
36 vi ruirichHu^en over 360° en 10 vindsnelheden, alles voor 4 buitentenparaturen. 
Een e-. ander bij ge:;loten ranen en deuren. 

2i?i^_^£ii2£^2SiE1a™!3!££_S£li2S£_
,'iIl£lS£HEiS£_Y£D£iiå£i£ 

In de te m^ten voningen moeter. bouwmaterialen aanwezig zijn die radon in de lucht 
brengen. 

^2^3^0Hen^fcr^nd_onda';zgek 

De tvacargas-concentratle moet tijdens de orienterende concentratiemetingen constan* 
gehouden vorder. Dit yo.'dt gegarandeerd: 
- door controle via luchtmonsters die een orde sneller (bijv. 50x10"'- yolZ) moeten 
vorden getrokken dan de fluctuaties in ie (willekeuripe) ventilatie, d.v.z. binnan 
de 60 spconden (de duur van de meting); 

- door een op de monsteruitkomsten afgestemde No0-injectie. 
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Uitgeprobeerd moet worden of net I infrarood-gasanalyse-apparaat kan worden vol-
staan dan wel met 2. 
De luchtbemonsteringsaanzuig moet zodanig zijn dat een representatief gemiddel-
de voor een vertrek wordt verkregen. De injectie moet zodanig zijn dat een homo
gene verdeling wordt nagestreefd. 

Van het bewonersgedrag zal in dit onderdeel de stand van ramen/deuren/ventilatie-
voorzieningen geragistreerd moeten worden, en wel zodanig dat van de woning de 
siraulatie vaii de tere* tningen «;o goed mogelijk met de geneten ventilatie overeen-
. w ''oor c.c diverse vertrfckken van de woning tegelijkertijd (o.m. met micro-
switches). 

3.3. Beperkingen 

Dit project is een in zichzelf gesloten geheel. Het moet opleveren een inzicht in 
hoeverre mon door berekening en schatting tot een antwoord kan komen op het ge
steide doel. In dit project wordt nagegaan: 
a) in hoeverre men kan v.rtrouwen op de tot op heden opgestelde rekenmodellen; 
b) in hoeverre nog niet erg goed bekende verschijnselen als bewonersgedrag kan 

simuleren tot vertrouwen gevende uitkomsten. 

Het antwoord op de doelstelling hoeft maar met e*»n bepaalde nauwkeurigheid gege-
ven te worden. Hier valt al een zekere nauw<eiu igheid af te leiden voor de be-
trouwbaarheid van de berekeningen eterzijds. Anderzijds geeft het verschijnsel 
meten/berekenen van ventilatie op zich ook een nauwkeurigheidsindicatie. Het zal 
steeds gaan om ordes van grootte. 
De werkzaamheden beschreven in paragraaf 1.2.5. zullen uit&avoerd worden bij een 
bevredigende afsluiting van de werkzaamheden in de overige paragrafen beschreven 
in de paragrafen. 1.2.1. t/m 1.2.4. Aangezien di-, nu prematuur lijkt, wordt op 
onderdeel 1.2.5. niet verder ingegaan. Indien de werkzaamheden niet leiden tot 
de activiteiten beschreven in paragraaf 1.2.5. dan heeft het project inzicht ge-
geven in de verklaring van het ventilatieverloop van een woning die representatief 

is voor de huidigenieuwbcuw en waarvan de onbewus te ventilatie eerinee is dan inde 
bestaande woningen. 

4. Verificatie 

De berekeningen van de willekeurige ventilatie zullen tij'Iens het crienterend on-
derzoek worden gever^'.fieerd. Hiervoor is nodig dat de volgende werkzaamheden wor
den uitgevoerd: 
- ventilatiemetingen in meerdere (liefst alle) vertrekken; 
- 5 a 8 essentiele drukverschilmetingen met standaardapparatuur; 
- ca. 5 temperatuurverschillen. 
De verificatie van de berekeningen (bij gesloten ramen en deuren) is bevredigend 
indien drukverdeling en volumestromen grotendeels en in belangrijke mate overeen-
stemmen met de meetresultaten onder identieke weerscondities. 

Overigens mag nog naar aanleiding van het toetsen van hat ventilatiemodel aan de 
praktijkgegevens van één woninp, hec volgende opnemerkt worden. Eii 
de toetsing van het model in relatie tot de venti1Ptie in de praktijk voor deze 
woning mag verwacht worden dat de uitbreiding van het model naar onderdelen van 
de woning geen extra onnauwkeurigheden zal veroorzaken. Dientengevolge zal de uit-
breiding van de toetsing naar mee. - -linger wpinig bi;dragen aan een toenams 
van de betrouwbaarheid van het vent;.; a^.emodel. 
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