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Samenvatting 

In het kader van het EGKS Urban Habitat project is onderzoek verricht naar de 
thermische prestaties van Star-Frame gevelelementen. De thermische prestaties zijn 
bepaald met behulp van een 3-dimensionaal thermisch rekenmodel. Daarnaast zijn 
metingen uitgevoerd bij een tweetal proefprojecten. 
Twee type gevelelementen met varianten daarop zijn in dit onderzoek meegenomen. 
Het eerste type (A) betreft een stijl- en regelwerk van C100 en U105 staalprofielen. 
Tussen de staalprofielen is 100 mm minerale wol isolatie verwerkt en om de koude-
brugwerking te verminderen is aan de buitenzijde een extra isolatielaag van 40 of 60 
mm aangebracht. De Rc-waarde voor dit type ligt tussen de 2.69 en 2.46 m2.K/W. 
Bij de doorgerekende varianten is de laagst voorkomende f-waarde 0.69. 
Het tweede type (B) betreft de toepassing van een zogenaamd thermisch profiel. In 
dit geval kan ook zonder extra thermische afscherming een goede thermische pres-
tatie worden bereikt. In het lijf van dit profiel (van 120 mm) zijn uitsparingen 
aangebracht om het warmteverlies te verminderen. De Rc-waarde wordt hiermee 
ongeveer 50 % verbeterd. De Rc-waarden voor de berekende varianten liggen tussen 
3.10 en 2.43. De laagst voorkomende f-waarde bedraagt hier 0.72. Het rekenen aan 
thermische profielen is vrij gecompliceerd vanwege de ingewikkelde structuur in het 
lijf van het profiel. De berekeningen kunnen worden vereenvoudigd door een equi-
valente warmtegeleidingscoëfficiënt Xeq  te hanteren voor het deel van het profiel 
waarin de uitsparingen voorkomen. In dit rapport is een methode besproken om 
deze X eq te bepalen. Het blijkt dat de waarde voor Xeq  afhankelijk is van de opbouw 
van de constructie waarin het thermische profiel voorkomt. Voor de varianten van 
type B is een X.,I van 9 W/(m.K) gehanteerd ter vervanging van de normale waarde 
van 50 W/(m.K) die voor staal wordt genomen. 
Voor beide type profielen zijn tevens metingen uitgevoerd aan gevelelementen in 
een proefproject. Voor type A was een optopproject bij een kantoorgebouw in 
Huissen beschikbaar. Voor type B was dat een woningproject in IJmuiden. In beide 
gevallen zijn infrarood inspecties uitgevoerd. De infrarood inspecties geven een 
kwalitatief beeld van de temperatuurverdeling aan de binnenzijde. Deze bleek goed 
overeen te komen met de berekeningen. Ook zijn in beide projecten temperatuur- en 
warmtestroommetingen uitgevoerd. Uit dit soort metingen is geen absolute uit-
spraak te doen over de werkelijke Rc-waarden. Wel kan op basis van verschillen 
tussen minimale en maximale temperatuurverschillen en de verhouding van mini-
maal en maximaal optredende warmtestromen worden vastgesteld in hoeverre het 
gevelelement zich thermisch gedraagt ten opzichte van de uitgevoerde berekenin-
gen. Gebleken is dat het gemeten thermisch gedrag van de Star-Frame elementen 
redelijk overeenkomt met de berekeningen. Ter plaatse van het profiel wordt een 
hogere warmtestroom gemeten dan verwacht op grond van de berekeningen. Een 
mogelijk verklaring hiervoor is dat de isolatie niet goed aansluit op het profiel. 
Vooral bij het thermische profiel kunnen dan de extra warmteverliezen relatief groot 
zijn. De metingen geven slechts een indicatie van de thermische prestatie van de 
Star-Frame elementen. Een beproeving onder meer gecontroleerde omstandigheden 
(bijvoorbeeld in een hot-box opstelling) wordt aanbevolen 
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Summary 

Within the framework of the ECSC project Urban Habitat the thermal performance 
of Star-Frame facade elements have been determined by using a 3D thermal model. 
In addition measurements were done in two demonstration projects. Two type of 
facade elements and some options have been considered. 
The first type (A) is a framework of C100 en U105 steel frames with 100 mm 
mineral wool in between. To reduce the thermal effects of the steel frames an addi-
tional insulation layer (40 to 60 mm) is applied to outside surface. Depending on the 
options considered the computed Rc-value is found to be between 2.69 en 2.46 
m2.K/W. The lowest temperature ratio (f-value) is found to be 0.69. 
The second type (B) element uses so-called thermal steel frames. In this case a good 
thermal performance can be achieved without additional insulation layers. The 
thermal bridge effect for these (120 mm) frames is reduced by applying notches. 
These notches give a longer pathlength for the heat flow which results in a decrease 
of about 50 % of the heat loss. The Rc values for these type of elements vary be-
tween 3.10 and 2.43 m2.K/W and the lowest temperature ratio is found to be 0.72. 
Thermal computations with notched steel frames is rather complex because of the 
complicated geometry of the notched pattem. The computations can be simplified 
by introducing an equivalent thermal conductivity X„,,1  for the notched parts in the 
steel frame. This report presents a method to determine a value for kg  It is found 
that the value for leq depends not only on the thickness and the geometry of the 
steel frame but also on the construction that surrounds the frame. For type B options 
presented in this report a the equivalent thermal conductivity was found to be 71..4  = 
9 W/(m.K). This value is used to replace the normal thermal conductivity of 50 
W/(m.K) normally used for steel.For both type A and B elements thermal measure-
ments were carried out. For the type A element a top floor extension project for an 
office building was available in Huissen. For the type B a similar project was avail-
able for a residential building in IJmuiden. In both cases an infrared thermography 
survey was done. The infrared camera was used to evaluate the temperature distri-
butions on the indoor surfaces. The temperature pattems found were qualitatively in 
agreement with the computations. Heat flux and temperature measurements have 
been done in both projects. Such in-situ measurements do not give reliable results to 
determine the real Rc-values, but on basis of the observed in minimum and maxi-
mum temperatures and heat fluxes a comparison can be made between computations 
and measurements. The comparisons show a reasonable agreement. In both cases it 
was found that the measured heat flux near to steel frame is larger than derived from 
the computations. A possible explanation for this is that the insulation might not fit 
quite well around the steel frame. In particular for the notched steel frames the heat 
loss will than be larger than expected. It is concluded however that these type meas-
urements give only a indication of the thermal performance. It is recommended to 
do such measurements in better controlled conditions in a laboratory situation, for 
example using a hot-box configuration. 
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1. 	Inleiding 

In het kader van het Urban Habitat project is door TNO Bouw onderzoek verricht 
naar de thermische prestaties van Star-Frame gevel-elementen waarin staalprofielen 
zijn toegepast. Het onderzoek heeft bestaan uit twee onderdelen: 
• berekening van de thermische prestaties met behulp van een 3-dimensinaal 

thermisch rekenmodel. 
• temperatuur- en warmtestroommetingen bij twee proefprojecten; hierbij zij 

tevens infrarood inspecties uitgevoerd 

	

1.1 	Uitgangspunten thermische berekeningen 

Voor de thermische berekeningen is gebruik gemaakt van het programma Trisco. 
Dit rekenprogramma is gebaseerd op een eindige-differentie-methode en is geschikt 
voor het driedimensionaal berekenen van warmtestromen in constructies. De bere-
kening bestaat telkens uit twee delen: 
- bepaling van de isolatiewaarde (K-waarde) 
- bepaling van de temperatuurfactor (f-waarde) 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens richtlijnen in de normen NEN 1068 
"Thermische isolatie van gebouwen: rekenmethoden" en NEN 2778 "Vochtwering 
in gebouwen". De NEN 1068 heeft betrekking op de berekening van de K-waarde, 
de NEN 2778 is gericht op de bepaling van de temperatuurfactor (f-waarde). 

	

1.2 	Rekenrooster 

Een extra aandachtspunt bij berekeningen met staalprofielen in de constructie is de 
verdeling en de fijnheid de roosterpunten in het rekenmodel. De nauwkeurigheid 
neemt toe naarmate meer roosterpunten worden genomen. In verband met beschik-
bare geheugenruimte en rekentijden is de keuze aan grenzen gebonden. Wij hebben 
een aanpak gevolgd waarbij het rekenrooster steeds verder werd verfijnd totdat de 
uitkomsten niet meer veranderen. In de hier beschouwde gevallen resulteerde dat in 
een rekenrooster van 30x50x30 = 45000 knooppunten. De verdeling van het rooster 
is zo gekozen dat de dichtheid van knooppunten het grootst in en rondom de staal-
profielen. De uitkomsten zijn verder ook afhankelijk van de onderlinge afstand 
tussen de profielen. Wij hebben hier een vaste h.o.h. afstand aangehouden van 60 
CM. 

	

1.3 	Bepaling k-waarde 

De K-waarde is bepaald uit: 

(A. AT /Q ) - (R, + Re) 	[m2.1C/W] 
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waarin: 

A 	= oppervlakte van de constructie (0.36 m2) 
AT 	= temperatuurverschil over de constructie (18 °C) 
Ri 	= warmteovergangsweerstand aan de binnenzijde ( 0.13 m2.K/W] 
Re 	= warmteovergangsweerstand aan de buitenzijde ( 0.04 m2.K/W] 
Q 	= warmtestroom, berekend met het rekenmodel onder de gegeven condities 

In het huidige Bouwbesluit wordt een minimum eis gesteld van R, = 2.5 m2.K/W 
voor uitwendige scheidingsconstructies. 

1.4 	Temperatuurfactor 

Deze is gedefinieerd door 

f 	= 	( T oi.min  - Te  ) / ( Ti  - Te ) 

waarin 

f 	= 	temperatuurfactor 
T 01..in = 	laagst voorkomende oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde 
Te 	= 	buitentemperatuur 
Ti 	= 	binnentemperatuur 

De berekening kan worden afgeleid uit dezelfde berekening als voor de k-waarde, 
met dien verstande dat andere waarden van Ri  moeten worden gehanteerd. Afhanke-
lijk van de plaats op de constructie kent NEN 2778 verschillende te hanteren waar-
den voor R1 (nl. 0.13, 0.25 of 0.50 m2K/W). In dit rapport zijn uitsluitend de f-
waarden gepresenteerd voor de vlakke constructies zonder de aansluitingen. Juist bij 
de aansluitingen van het gevelelement op de overige constructies (en met name bij 
kozijnen en in de hoeken bij de vloeraansluitingen) kunnen kritische situaties ont-
staan voor de f-waarde. Het berekenen van de f-waarden bij aansluitingen viel 
buiten het kader van dit project. 
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2. 	Opbouw van de onderzochte gevelelementen 

	

2.1 	Basis variant type A 

Hier is een stijl- en regelwerk van C100 en U105 staalprofielen toegepast. De staal-
profielen bevinden zich tussen een gipskartonplaat aan de binnenzijde en een spaan-
plaat aan de buitenzijde. Tussen de profielen is 100 mm glaswol verwerkt. Ter 
vermindering van de koudebrugwerking is verder aan de buitenzijde een extra 
isolatielaag aangebracht. De verdere gegevens voor drie doorberekende varianten 
(Al...A3) zijn opgesomd in tabel 2.1. 

	

2.2 	Basis variant type B 

Hier is een stijl- en regelwerk van CT120 en UT120 staalprofielen toegepast. De 
staalprofielen zijn bevestigd aan een gipskartonplaat aan de binnenzijde. Tussen de 
profielen is 120 mm glaswol verwerkt. Ter vermindering van de koudebrugwerking 
zijn zogenaamde thermische profielen toegepast, waarbij in het lijf van het profiel 
sleuven zijn aangebracht om de koudebrugwerking te verminderen. De verdere 
gegevens voor drie doorberekende varianten (B1T...B3T) zijn opgesomd in tabel 
2.2. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het C-profiel (zie figuur 2.1). Een oriën-
terende berekening is uitgevoerd voor een U-profiel (zie figuur 2.2). dit gaf verge-
lijkbare uitkomsten en is daarom niet verder meegenomen. 

	

2.3 	Vergelijking met een niet "thermisch profiel". 

Teneinde het effect van de onderbrekingen in de thermische profielen te kunnen 
vaststellen zijn de varianten van type B nogmaals doorgerekend zonder sleuven in 
het lijf van de profielen. De rekenuitkomsten van deze varianten (B1...B3) worden 
eveneens in dit rapport gemeld. 



1 12.5 mm gipskartonplaat 

4 100 mm glaswol 
rekenwaarde X = 0.0378 
W/m.K 

5 10 mm OSB (chipwood) 

6 XPS isolatie 
dikte 40 mm 
rekenwaarde X = 0.0378 
W/m.K 

7 Z-profiel h.o.h. 600 mm 
dikte 0.7 mm, hoogte 60 mm 

6 

Binnen Buiten 

4 

Al A2 A3 

stalen U-profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm 

3 stalen U-profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm 

stalen U-profiel 
h.o.h. 600 mm 

dikte t = 1.5 mm 

8 Gevelbekleding: 
rabat delen 

Gevelbekleding: 
rabat delen 

Gevelbekleding: 
staalplaat 1 mm 

12.5 mm gipskartonplaat 12.5 mm gipskartonplaat 

100 mm glaswol 
rekenwaarde k = 0.0378 
W/m.K 

100 mm glaswol 
rekenwaarde k = 0.0378 
W/m.K 

10 mm OSB (chipwood) 10 mm OSB (chipwood) 

XPS isolatie 
dikte 60 mm 
rekenwaarde ?k. = 0.0378 
W/m.K 

XPS isolatie 
dikte 40 mm 
rekenwaarde X = 0.0378 
W/m.K 

Z-profiel h.o.h. 600 mm 
dikte 0.7 mm, hoogte 80 mm 

Z-profiel h.o.h. 600 mm 
dikte 0.7 mm, hoogte 60 mm 
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Tabel 2.1: Opbouw Star-Frame elementen type A 
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Tabel 2.2: Opbouw Star-Frame elementen type B 

BIT B3T B2T 

1 
	

12.5 mm gipskartonplaat  12.5 mm gipskartonplaat  12.5 mm gipskartonplaat 

3 	stalen CT120-profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm 

stalen CT120-profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm  

stalen CT120-profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm 

4 
	

120 mm glaswol 
rekenwaarde k = 0.0378 
W/m.K 

120 mm glaswol 
rekenwaarde k = 0.0378 
W/m. K 

120 mm glaswol 
rekenwaarde 	= 0.0378 
W/m.K 

6 
	

XPS isolatie 
dikte 0 mm 
rekenwaarde k = 0.0378 
W/m.K  

XPS isolatie 
dikte 20 mm 
rekenwaarde X. = 0.0378 
W/m.K  

XPS isolatie 
dikte 0 mm 
rekenwaarde 	= 0.0378 
W/m.K 

7 
	

Z-profiel h.o.h. 600 mm 
dikte 0.7 mm, hoogte 30 mm  

Z-profiel h.o.h. 600 mm 
dikte 0.7 mm, hoogte 40 mm  

Z-profiel h.o.h. 600 mm 
dikte 0.7 mm, hoogte 30 mm 

8 Gevelbekleding: 
rabat delen 

Gevelbekleding: 
rabat delen 

Gevelbekleding: 
staalplaat 1 mm 
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Figuur 2.1 Thermisch C-profiel 
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3. 	Het rekenen aan "thermische" profielen. 

Het invoeren van de geometrische gegevens van een thermisch profiel in een volle-
dig driedimensionaal rekenmodel vergt dermate veel roosterpunten dat dit proble-
men gaat geven bij het invoeren en het rekenen. We hebben daarom gekozen voor 
een aanpak waarbij met een equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt X wordt 
gewerkt. Deze 	hebben wij als volgt bepaald: 
Voor een vereenvoudigde constructie waarin alleen het staalprofiel voorkomt wordt 
een rekenmodel gemaakt waarin sleuven in het lijf van het profiel voorkomen. 
Voor dit vereenvoudigde element is op de normale wijze de K-waarde bepaald. 
Vervolgens wordt een rekenmodel zonder sleuven genomen waarbij de warmtege-
leidingscoëfficiënt k voor het staal (50 W/m.K) wordt vervangen door een lagere X-
waarde. Vervolgens wordt opnieuw de Re-waarde berekend. Dit herhalen we een 
aantal malen tot de resulterende K-waarde lager is die van het eerste rekenmodel 
(met sleuven). Door interpolatie vinden we uiteindelijk een equivalente warmtege-
leidingscoëfficiënt 2k,,, die als vervanging kan dienen voor de ke, van staal. Voor het 
thermische C-profiel hebben we op deze wijze een 2k., van 9 W/m.K gevonden. Een 
oriënterende berekening voor het thermische U-profiel laat zien dat de keg  hier in 
dezelfde ordegrootte ligt. 

Figuur 3.1 toont het op deze wijze berekende temperatuurverloop over het van 
sleuven voorziene lijf van het staalprofiel. Duidelijk is te zien dat de sleuven een 
thermische weerstand vormen. Figuur 3.2 toont van dezelfde berekening de tempe-
ratuurverdeling over de dwarsdoorsnede van het thermische profiel. We zien dat de 
temperatuurverdeling zeer gelijkmatig is en op grond daarvan concluderen we dat 
het geoorloofd is de X van staal te vervangen door een keq. 

Een rekenwaarde voor keg  is alleen te gebruiken voor twee- of driedimensionale 
berekeningen met een eindige elementen methode. De rekenwaarde keg  moet telkens 
opnieuw worden bepaald voor profielen met een andere geometrie of dikte. 
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Figuur 3.1 Temperatuurverdeling over het lijf van een "thermisch" profiel. 

Figuur 3.2 
Temperatuurverdeling over de dwarsdoorsnede van een 

"thermisch 'profiel. 
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4. 	Resultaten berekeningen 

4.1 	Ftc-waarden en f-waarden 

De overeenkomstig in 1.2 genoemde uitgangspunten berekende Rc- en f-waarden 
zijn weergegeven in tabel 4.1. Voor elke variant zijn drie f-waarde weergegeven, 
namelijk voor Ri  = 0.13 (toe te passen op de vlakke constructie, zonder aansluitin-
gen), R1 = 0.25 (toe te passen op tweevlaksdetails bij vloeraansluitingen) en R1  = 
0.50 m2.1K/W (toe te passen op drievlaksdetails bij vloeraansluitingen). De uitkom-
sten laten zien dat, afgezien van de B 1 ...B3 varianten, de f-waarden overal boven de 
grenswaarde van 0.65 liggen die in het Bouwbesluit wordt genoemd. Nogmaals 
wijzen we er met nadruk op dat de gegeven f-waarden niet afkomstig zijn van 
berekeningen waarin tweevlaks of drievlaks details zijn meegenomen. Afhankelijk 
van de detaillering kan de f-waarde bij aansluitdetails lager uitvallen. 

De k-waarde berekeningen laten zien dat met het toepassen van thermische profiel 
de isolatiewaarde van een gevelelement sterk verbetert. Voor varianten met een 
thermisch profiel (varianten BIT 	B3T) is een vergelijking gemaakt met een 
identiek element waarbij het thermische profiel is vervangen door een normaal 
profiel (varianten B1 ... B3). De verhouding van de gevonden k-waarden is weer-
gegeven in de tabel bij de varianten BIT... B3T. Hieruit blijkt dat door het toepas-
sen van een thermisch profiel de isolatiewaarde met meer dan 50 % kan worden 
verbeterd. 

De k-waarden voor de "thermische" (B1T...B3T) zijn bepaald door gebruik te 
maken van een equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt (Xeq) voor het geperforeerde 
deel van het staalprofiel zoals besproken in 4.1 
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Tabel 4.1 :Berekende f-waarden en Rc-waarden voor Star-Frame elementen Type A 

Variant Al A2 A3 

f-waarde [-] 
Ri = 0.13 
	

0.87 
Ri = 0.25 
	

0.81 
Ri = 0.50 
	

0.72 

Rc-waarde [m2.K/W] 2.56 

0.87 
0.80 
0.71 

0.87 
0.79 
0.69 

2.69 2.46 

Variant B3T 

f-waarde [-] 
Ri = 0.13 
	

0.888 
Ri = 0.25 
	

0.824 
Ri = 0.50 
	

0.732 

Rc-waarde [m2.K/W] 

Verhouding t. o. v. 
Bl...B3 

Variant 	BI 
	

B2 
	

B3 

f-waarde [-] 
Ri = 0.13 
	

0.781 
	

0.843 
	

0.741 
Ri = 0.25 
	

0.684 
	

0.769 
	

0.649 
Ri = 0.50 
	

0.558 
	

0.664 
	

0.520 

Rc-waarde [m2.1(/W] 
	

1.68 
	

2.44 
	

1.58 

0.905 
0.851 
0.772 

0.878 
0.811 
0.717 

2.52 

1.50 

3.10 

1.27 

2.43 

1.53 

BIT B2T 
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4.2 	Grafische presentatie 

Figuur 4.1 toont het berekende temperatuurverloop over het binnenvlak van een 
type A gevelelement. Men ziet dat ter plaatse van het staalprofiel temperaturen 
optreden die ongeveer 2°C lager zijn ten opzichte van de temperatuur in het mid-
den tussen de twee stijlen. Dit verschil hangt overigens sterk af van de gehanteerde 
rekenwaarde voor K. De laagst voorkomende temperatuur op het binnenvlak wordt 
gebruikt voor het bepalen van de temperatuurfactor (f-waarde). 

Figuur 4.2 toont het berekende temperatuurverloop over het binnenvlak van een 
type BT gevelelement met een thermische profiel. In vergelijking met type A ele-
ment is het temperatuurverloop hier gelijkmatiger over de wandoppervlak. 

Figuur 4.3 laat het verloop zien van de warmtestromen over het binnenvlak. Wat 
opvalt is dat de warmtestroom ter plaatse van de stijl bijna een factor 3 groter is dan 
de warmtestroom tussen twee stijlen. Hieruit valt reeds af te leiden dat een nauw-
keurige meting van de gemiddelde warmtestroom onder praktijkomstandigheden 
niet eenvoudig zal zijn. Toch kunnen praktijkmetingen informatie geven over de 
thermische kwaliteit van de constructie. Dit wordt verder besproken in 5.2. 
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Figure 4-1 Berekend temperatuurverloop over het binnenvlak bij element type A3. 
Ranvoorwaarde Ri = 0.25 



C I 

20 

18 

17 

16 

15 

13 

112 

11 

9 

a 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

0 

TNO-rapport 

98-BBI-R1278 	 18 van 29 

Figure 4.2 Berekend temperatuurverloop over het binnenvlak bij element type B3T. 
Ranvoorwaarde Ri = 0.25 
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Figure 4.3 Berekend verloop van de warmtestromen over het binnenvlak bij element type 
A3. 
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5. 	Metingen 

	

5.1 	Inleiding 

De Star-Frame gevelelementen zijn toegepast in twee demonstratie optopprojecten: 

• een kantoorgebouw te Huissen (met type A elementen) 
• een woning te IJmuiden (met type BT "thermische" elementen) 

De opbouw van de toegepaste elementen bij deze projecten wijken enigszins af van 
de varianten die in de berekeningen zijn meegenomen. In tabel 5.1 zijn de belang-
rijkste gegevens van de gevelelementen opgesomd. Om vergelijking met metingen 
mogelijk te maken zijn de thermische parameters opnieuw berekend. 

Tabel 5.1: Opbouw Star-Frame elementen in de demonstratieprojecten 

woning Ijmuiden 
Wand C 

kantoor Huissen 

1 
	

12.5 mm gipskartonplaat  12.5 mm gipskartonplaat 

stalen C-profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm 

3 stalen CT-120 profiel 
h.o.h. 600 mm 
dikte t = 1 mm 

4 
	

80 mm minerale wol 
20 mm spouw  

120 mm minerale wol 

5 
	

18 mm OSB (chipwood)  18 mm OSB (chipwood) 

6 
	

50 mm minerale wol 

7 	menuserite 3mm 

8 Gevelbekleding: 
spouw+rabat delen of met-
selwerk 

Gevelbekleding: 
spouw + alu gevel 



TNO-rapport 

98-BBI-R1278 	 21 van 29 

5.2 	Infrarood inspecties 

Met behulp van een infrarood camera zijn inspecties uitgevoerd bij de twee proef-
projecten. Met behulp van deze techniek is het mogelijk een visueel beeld te ver-
krijgen van de temperatuurverdeling over het vlak van een wand. Men moet het 
vooral zien als een kwalitatieve methode voor het opsporen van warmtelekken. 
Voor de hier besproken proefprojecten is de infrarood camera alleen gebruikt voor 
het vastleggen van de temperatuurverdeling op de binnenzijde van de gevelwanden. 
Van buitenaf zijn eveneens inspecties verricht om te zien of onverwachte warmte-
lekken optreden. Deze zijn bij de proefprojecten niet gesignaleerd. De figuren op 
blz. 22 geven een impressie van de opgenomen infrarood beelden bij het optopp-
project te Huissen. De lagere temperaturen ter plaatse van stijlen zijn als donkere 
banden duidelijk te zien op deze opnamen. Het waargenomen temperatuurverschil 
komt kwalitatief goed overeen met het berekende temperatuurverloop. Een analyse 
van de meetgegevens als besproken in 5.4 geven een meer kwantitatief beeld. 
Bij het proefproject te IJmuiden kwam naar voren dat het zichtbaar maken van de 
stijlen alleen lukte voor de gevelwanden op de zuidzijde (wandtype C volgens de 
bouwtekeningen). Op de andere gevelwanden waren temperatuurverschillen niet 
waarneembaar. Dit heeft te maken met het feit dat deze wanden, volgens de bouw-
tekeningen, nog een extra isolatielaag hebben van 30 mm. 
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Kantoorgebouw Huissen 
Temperaturen en warmtestromen 

25 	 25 

Figuur 5.1 Verloop van gemeten temperaturen en warmtestromen bij het kantoorgebouw 
te Huissen. De betekenis van de legenda is: 
Tmax: 	binnenoppervlaktetemperatuur gemeten tussen de stijlen 
Tmin: 	binnenoppervlaktetemperatuur gemeten ter plaatse van een stijl 
Ti: 	gemeten ruimtetemperatuur 
WSmin: 	warmtestroom binnenzijde gemeten tussen twee stijlen 
WSmax: 	warmtestroom binnenzijde gemeten ter plaatse van een stijl 
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5.3 	Temperatuur- en warmtestroommetingen 

Gedurende twee weken zijn sensoren geïnstalleerd op een gevelwand van de proef-
projecten te Huissen en IJmuiden. 

De volgende grootheden zijn continu geregistreerd: 
■ temperatuur van de binnenlucht (Te) 
■ temperatuur van de buitenlucht (Ti) 
■ binnenwandtemperatuur ter plaatse van een stijl (T„,i„) 
■ binnenwandtemperatuur in het midden tussen twee stijlen (T„.„) 
■ de warmtestroom ter plaatse van een stijl (Qmin) 
■ de warmtestroom in het midden tussen twee stijlen (Qm ) 

De juiste positie van de sensoren is vastgesteld met behulp van de infrarood camera. 
Om vergelijkingen mogelijk te maken met de berekeningen zijn de meetgegevens 
herleid naar verhoudingsgetallen voor de gemiddelde waarden over de gehele meet-
periode. Over een meetperiode van 14 dagen worden de dynamische effecten als 
gevolg van temperatuurwisselingen en thermische traagheid goed uitgemiddeld. 

In tabellen 5.1 en 5.2 zijn de meetresultaten verwerkt tot de volgende grootheden: 

fmax  - finii, = (T„,,,,„ - T„,h, ) / (Te - Ti) 
Umin  = Qinir,/ (Te -Ti) 
U„i  = Q„.„/ (Te -Ti) 

Omdat er enige onzekerheid is over de werkelijk optredende warmteovergangsweer-
stand Ri, zijn de rekenuitkomsten weergegeven voor twee waarden van Ri. Omdat 
de warmtedoorgang bij de wanden bij de beide meetprojecten nauwelijks wordt 
gehinderd (door meubilair of i.d.) mag men aannemen dat de werkelijke waarde 
voor Ri in de buurt van Ri = 0.13 zal liggen. 

0 0 

Figuur 5.1 Positie van de sensoren ten opzichte van de stijlen. 



Umin  [W/m2.K] Unu,,, [W/m2.K] f„„„, - min  [-] Umax  / Umin 

Berekend bij 

Ri = 0.13 

Ri = 0.25 

Afgeleid uit 
meetgegevens 	0.105 
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0.074 

0.24 
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0.79 
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5.4 	Resultaten van de metingen 

5.4.1 	Kantoorgebouw te Huissen 

De metingen zijn uitgevoerd bij een gevelwand aan de noordzijde van het gebouw. 
De uitkomsten van de metingen zijn weergegeven in tabel 5.2. We zien dat de 
experimenteel gevonden waarde voor f.„ - frnin  goed overeenkomt met die van de 
berekening bij Ri = 0.13. De daarbij behorende waarden voor UnujUrnin  laten zien 
dat deze bij de experimenteel gevonden waarde hoger uitvalt (3.5 versus 2.8). Dit 
geeft aan dat de gemeten warmtestroom ter plaatse van de stijl groter is dan men op 
grond van de berekening zou verwachten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de isolatie niet goed aansluit ter plaatse van de stijl. 

Tabe15.1 : Vergelijking berekeningen en metingen voor het project Huissen 



Umin  [W/m2.K] U„. [W/m2.1(] max - finin  [-] lin. / limit, 

Berekend bij 

Ri = 0.13 

Ri = 0.25 

     

     

Afgeleid uit 
meetgegevens 	0.09 0.31 0.81 2.6 
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0.29 
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5.4.2 	Woning te IJmuiden 

De metingen zijn uitgevoerd bij een gevelwand aan de zuidzijde van het gebouw. 
Dit was de enige gevelwand die beschikbaar was voor het plaatsen van de sensoren. 
Volgens de bouwtekeningen is dit een wand waarbij geen extra isolatielaag aan de 
buitenzijde van het element is toegepast. 
De uitkomsten van de metingen zijn weergegeven in tabel 5.1. We zien de dat de 
experimenteel gevonden waarde voor f - fiiii, nogal afwijkt van de berekende 
waarden. Ook de daarbij behorende waarden voor Umax/Uniir, laten zien dat deze bij 
de experimenteel gevonden waarde hoger uitvalt. Dit geeft aan dat de gemeten 
warmtestroom ter plaatse van de stijl veel groter is dan men op grond van de bere-
kening zou verwachten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de isolatie niet 
goed aansluit ter plaatse van de stijl. Het eventuele effect hiervan zal bij een ther-
misch profiel zwaarder meetellen dan bij een normaal profiel zoals toegepast in het 
project Huissen. 

Tabe15.2 : Vergelijking berekeningen en metingen voor het project IJmuiden 
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6. 	Bespreking meetresultaten 

Bij in-situ metingen zoals uitgevoerd in de proefprojecten te Huissen en IJmuiden 
gelden een aantal beperkingen die de interpretatie van de uitkomsten bemoeilijken, 
zoals het niet constant zijn van de randcondities en het beperkte aantal sensoren. 
De metingen geven slechts een indicatie van de thermische prestaties. Een van de 
onzekere factoren is de vraag hoe goed de isolatie aansluit op de profielen. Bij de 
berekeningen is uitgegaan van een ideale situatie waarbij de isolatie perfect aansluit 
op de staalprofielen. In werkelijkheid kan er ruimte ontstaan tussen de isolatie en de 
staalprofielen. Er ontstaan dan luchtholtes die fungeren als extra koudebruggen 
waardoor extra warmteverlies kan ontstaan. De metingen geven slechts een indicatie 
dat dit effect inderdaad is opgetreden. Een inwendige inspectie is niet mogelijk 
zonder de wand te beschadigen. 
Voor het experimenteel bepalen van de thermische prestaties van dit type elementen 
verdient het aanbeveling om gebruik te maken van methoden waarbij de randcondi-
ties goed zijn te beheersen en waar men het element achteraf visueel kan inspecte-
ren. Een methode die hiervoor geschikt is, is het toepassen van een zogenaamde hot-
box opstelling. 
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7. 	Conclusies 

In het kader van het EGKS Urban Habitat project is onderzoek verricht naar de 
thermische prestaties van Star-Frame gevelelementen. De thermische prestaties zijn 
bepaald met behulp van een 3-dimensionaal thermisch rekenmodel. Daarnaast zijn 
metingen uitgevoerd bij een tweetal proefprojecten. Twee type gevelelementen met 
varianten daarop zijn in dit onderzoek meegenomen. 

Het eerste type (A) betreft een stijl- en regelwerk van C100 en U105 staalprofielen. 
Tussen de staalprofielen is 100 mm minerale wol isolatie verwerkt en om de koude-
brugwerking te verminderen is aan de buitenzijde een extra isolatielaag van 40 of 60 
mm aangebracht. De Rc-waarde voor dit type ligt tussen de 2.69 en 2.46 m2.K/W. 
Bij de doorgerekende varianten is de laagst voorkomende f-waarde 0.69. 

Het tweede type (B) betreft de toepassing van een zogenaamd thermisch profiel. In 
dit geval kan ook zonder extra thermische afscherming een goede thermische pres-
tatie worden bereikt. In het lijf van dit profiel (van 120 mm) zijn uitsparingen 
aangebracht om het warmteverlies te verminderen. De Rc-waarde wordt hiermee 
ongeveer 50 % verbeterd. De K-waarden voor de berekende varianten liggen tussen 
3.10 en 2.43. De laagst voorkomende f-waarde bedraagt hier 0.72. 

Het rekenen aan thermische profielen is vrij gecompliceerd vanwege de ingewikkel-
de structuur in het lijf van het profiel. De berekeningen kunnen worden vereenvou-
digd door een equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt Xeq  te hanteren voor het deel 
van het profiel waarin de uitsparingen voorkomen. In dit rapport is een methode 
besproken om deze kg  te bepalen. Het blijkt dat de waarde voor X.eq  afhankelijk is 
van de opbouw van de constructie waarin het thermische profiel voorkomt. Voor de 
varianten van type B is een X.eq  van 9 W/(m.K) gehanteerd ter vervanging van de 
normale waarde van 50 W/(m.K) die voor staal wordt genomen. 

Voor beide type profielen zijn tevens metingen uitgevoerd aan gevelelementen in 
een proefproject. Voor type A was een optopproject bij een kantoorgebouw in 
Huissen beschikbaar. Voor type B was dat een woningproject in IJmuiden. In beide 
gevallen zijn infrarood inspecties uitgevoerd. De infrarood inspecties geven een 
kwalitatief beeld van de temperatuurverdeling aan de binnenzijde. Deze bleek goed 
overeen te komen met de berekeningen. 

Ook zijn in beide projecten temperatuur- en warmtestroommetingen uitgevoerd. Uit 
dit soort metingen is geen absolute uitspraak te doen over de werkelijke K-waarden. 
Wel kan op basis van verschillen tussen minimale en maximale temperatuurver-
schillen en de verhouding van minimaal en maximaal optredende warmtestromen 
worden vastgesteld in hoeverre het gevelelement zich thermisch gedraagt ten op-
zichte van de uitgevoerde berekeningen. Gebleken is dat het gemeten thermisch 
gedrag van de Star-Frame elementen redelijk overeenkomt met de berekeningen. Ter 
plaatse van het profiel wordt een hogere warmtestroom gemeten dan verwacht op 
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grond van de berekeningen. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat de isolatie niet 
goed aansluit op het profiel. Vooral bij het thermische profiel kunnen dan de extra 
warmteverliezen relatief groot zijn. De metingen geven slechts een indicatie van de 
thermische prestatie van de Star-Frame elementen. Een beproeving onder meer ge-
controleerde omstandigheden (bijvoorbeeld in een hot-box opstelling) wordt aanbevo-
len. 

Delft, 2 februari 1999 
OMJ1278.ECSC (ktk) 
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