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L VOORWERP
Het voorwerp van de studie is de numerieke berekening van de wanlltedoorgangscoefficient (Uwaarde) van een volledige wand die gebaseerd wordt op een isolerend bekistingssysteem.
Naam van het product: Isobriq Zero Energy - 40 cm.
Plaats van productie: SEUROPAK BYBA Nijverheidslaan 10, B-8560 Gullegem.
De berekening )Verd uitgel'oerd op basis van een aantai hypotheses ell cOlll'emies. Z(JII 'ei op het l'iuk
\'(In de berekeningsnle!hode (lis op he! viak van de geollle!rische en tlzerlllische eigenscliappen van
de cOl11ponelltell. Ellkeie gegevens werdell direct door de aanvrager aangeieverd. De resllitaten zUn
aileen ge/dig voor de in <iit rapport venne/de hypotheses en convellties.

2. REFERENTIES
NBN EN ISO 6946 (2008) - Building components and building elements - Thennal resistance
and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007)
Transmissie referentie document (TRD), Specificaties voor de berekening van de
transmissieverliezen in het kader van de energieprestatieregelgeving in het Ylaams Gewest
(Belgisch Staatsblad, 08.12.20 I0), in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad,
05.09.2008) en in het Waals Gewest (Belgisch Staatsblad, 30.07.2008)

3. KARAKTERISTIEKEN VAN DE WAND

Figuur I geeft een 3D-zicht en een velticale snede van het bekistingssysteem. Figuur 2 duidt de
belangrijkste afmetingen van dit systeem aan. Het gaat om een samengesteld iso lerend
bekistingssysteem met aan de buitenkant een isolerende blok in geexpandeerd grafiet polystyreen
(Neopor®) met een dikte van 200 mm en aan de binnenkant een isolerende blok geexpandeerd
grafiet polystyreen (Neopor®) met een dikte van 50 mm. De twee blokken worden mechanisch
verbonden door een reeks van polypropylene dwarsverbindingen. De ruimte tussen de twee
blokken, met een dikte van 150 mm, wordt in situ gevuld met gewapend beton.
Een buitenbepleistering van lOmm dikte, op basis van cementmortel, wordt aan de buitenkant van
het systeem geplaatst terwijl een binnenbepleistering op basis van pleister van IS 111m dikte
geplaatst wordt aan de binnenkant van de blok.

4, SOFTWARE
De numerieke berekeningen worden met de software BISCO v9.0w uitgevoerd. De software
berekent het 2-dimensioneel stationair warmtetranspol1 in objecten.
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Figuur 1 : Aibeelding van het systeem
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Figuur 2 : Armelingen van het systeem (in mOl)

5. RANDVOORWAARDEN EN BEREKENINGSAANNAMES
Yoor aile berekeningen werden de volgende randvoorwaarden op het niveau van de oppervlakken
in contact met de buiten- en billllenolllgevingen aangenolllen :
• BlIitencondities:
telllperatllnr = ooe
watmteovergangsweerstand : R so = 0.04 1ll2 K/W
• Bimtencondilies (horizolltale wamltestroolll):
temperatuur = 20 0 e
wannleovergangsweerstand : R si = 0.13 m2 K/W
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De waarden van de wmmtegeleidbaarheid die voor de verschillende materialen werden
aangenomen. zijn gegeven in tabel I.
Materiaal
Geexpandeerd Polyslyreen
Gewapend belon
Buiten bepleistering
Bhmen bepleistering

Wanntecreleidbaarheid [W/1l1K 1
0.031
1.70
1.50
0.52

Bron
Aanvrager
TRD
TRD
TRD

Tabell : Waarden ,'an de warmtegclcldbaarhcld van de matcnalen

De berekening werd op een representalief element met een breedle van 15cm uitgevoerd (zie figuur
3).

Het effect van de dwarsverbindingen werd verwaarloosd (een h01l1ogene betonlaag was
gemodelleerd).
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Geexpandeerd polystyreen
Gewapend beton
Binnenomgeving
Buiteno1l1geving
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6. RESULTATEN
Op basis van het model voorgesteld op figuur 3 en op basis van de hierboven vennelde aangenolllen
waarden. werd de warllltedoorgangscoefficient (U-waarde) van de gehele wand (isolerende
bekistingssysteelll met de binnen- en buiten bepleisteringen) bepaald :

lu=0.12 W/lll2K I.
Figuur 4 geeft het bekomen temperatuurveld voor de volledige wand.
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Figuur 4 : Temperafuurveld voor de gehele wand
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