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Voorwoord
In de Nederlandse bouwregelgeving bestaat reeds enige tijd een zgn. één op één-situatie waarbij het
Bouwbesluit eisen stelt en voor de bijbehorende bepalingsmethode verwijst naar een NEN-norm. Voor wat
betreft de bepaling van de thermische eigenschappen van gebouwen onder stationaire condities is dit
NEN 1068.

Vo

Nu zijn op dit gebied sinds kort verschillende Europese normen gereedgekomen waarbij tussen de Europese
normalisatie-instituten afspraken zijn gemaakt dat die Europese normen nationaal worden geïmplementeerd
en dat strijdige (delen van) nationale normen uiterlijk op 31 december 2001 moeten zijn ingetrokken.
Simpelweg intrekken van NEN 1068 en tegelijkertijd de desbetreffende Europese normen van toepassing
verklaren zou geen reële optie zijn. Dit zou onherroepelijk hebben geleid tot hiaten, niveauverschuivingen,
onduidelijkheid en overlappingen op bepaalde deelaspecten.

Er is daarom gekozen voor de omwerking van NEN 1068 tot een nieuwe aansturingsnorm die de in het
geding zijnde Europese normen op de relevante aspecten aanstuurt en deze op een overzichtelijke correcte
wijze aan elkaar koppelt. Anderzijds kan deze aansturingsnorm zelf door het Bouwbesluit opnieuw worden
aangestuurd voor de bepaling van de warmteweerstand (Rc ) en de warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van
scheidingsconstructies alsmede voor de thermische isolatie-index (It ) van gebouwen en woonwagens.

or

Bovendien is in deze versie van NEN 1068 de berekening van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie
(HT) overgeheveld vanuit de energieprestatienormen NEN 5128 en NEN 2916, zodat vanuit de EPN kan
worden volstaan met een verwijzing naar NEN 1068 in plaats van naar een groot aantal Europese normen.

Met het oog op de helderheid in de verwijzingsstructuur en teneinde een noodzakelijke hiërarchie aan te
kunnen brengen tussen de nauwkeurige en de vereenvoudigde bepalingsmethoden in de Europese normen
beperkt deze norm zich tot de nauwkeurige numerieke berekeningsmethoden. Vereenvoudigde @veilige?
handrekenmethoden zijn ondergebracht in een nieuw op te stellen Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 2068.
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In inhoudelijk opzicht is het volgende nog van belang.
Bij de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) is thans een duidelijke rol weggelegd
voor de transmissieverliezen via lineaire thermische bruggen tussen afzonderlijke gebouwcomponenten.
Deze verliezen zijn in het verleden, door het ontbreken van handzame genormaliseerde bepalingsmethoden,
volledig genegeerd wat derhalve heeft geleid tot een (soms aanzienlijke) onderschatting van de HT-waarde.
Het relatieve belang hiervan is, naarmate de toegepaste isolatiedikte toenam, sterk vergroot. In
overeenstemming met de betreffende Europese normen worden deze lineaire thermische bruggen daarom
nu wel onderdeel van de berekening.

eld

Verder is een nieuwe bepalingsmethode geïntroduceerd voor de warmteverliezen via het samenstel van een
beganegrondvloer, (eventuele) kruipruimte en de ondergrond.
Tenslotte is voor alle typen scheidingsconstructies het begrip @equivalente warmteweerstand? (Req)
ingevoerd, waarin ook de positieve invloed van de ondergrond, een kruipruimte dan wel een aangrenzende
onverwarmde ruimte is verdisconteerd. Dit begrip sluit direct aan bij de in het Bouwbesluit gebruikte
formulering bij de gestelde eis aan de warmteweerstand (“met inbegrip van de op die constructie
aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn …..”).
De meeste verwijzingen hebben betrekking op NEN-EN-ISO normen die in de Engelse taal zijn uitgebracht
en waarvan in de nabije toekomst nog geen Nederlandse vertaling tegemoet kan worden gezien. Het is
daarom wenselijk om de inhoud van die NEN-EN-ISO normgedeelten die voor NEN 1068 essentieel zijn in
de onderhavige norm zelf weer te geven. In een aantal gevallen, met name bij sommige bijlagen, is dit
gebeurd door een (vrijwel) letterlijke vertaling van de desbetreffende Engelse tekst.
Soms echter bevat de Engelse normtekst binnen één hoofdstuk of paragraaf ook gedeelten, zoals
bijvoorbeeld eigen verwijzingen, die voor NEN 1068 van weinig of geen betekenis zijn en waarvan een
letterlijke vertaling de leesbaarheid van deze norm niet ten goede zou komen. In die gevallen is in de
desbetreffende voetnoot niet de uitdrukking @vertaling van ....? maar @weergave van ....? gebezigd. Waar het
slechts om de overname van formules binnen de eigen context van NEN 1068 gaat, is gesproken van
@ontleend aan ...?.
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Commentaar op dit normontwerp kan, vóór 15 maart 2001, worden verzonden aan het Nederlands
Normalisatie-instituut, postbus 5059, 2600 GB Delft, t.a.v. het secretariaat van de normsubcommissie
351 074 04.
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1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van
gebouwen of delen van gebouwen, de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc ) en de
thermische isolatie-index (It ) van een gebouw. Een en ander onder de volgende uitgangspunten:
— de verwarmde binnenruimte heeft een uniforme temperatuur;
— er heerst een thermisch stationaire situatie;

Vo

— warmteverliezen door ventilatie worden geacht buiten het toepassingsgebied te vallen, afgezien van via
forfaitaire of ‘opgelegde’ waarden te bepalen ventilatieverliezen in onverwarmde ruimten.

2 Normatieve verwijzingen
De volgende normen bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze
norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde versies van kracht.
Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm
wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente versie van de onderstaande
normen toe te passen.

NEN 2916
NEN 5128

Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode
Energieprestatie van woningen en woongebouwen – Bepalingsmethode

Pr

NEN-EN 673

Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en
bepalingsmethoden

or

NEN 2580

ev

be

Glas voor gebouwen – Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt
(U-waarde) – Berekeningsmethode (eng)

NEN-EN 674

iew

Glas voor gebouwen – Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt
(U-waarde) – Methode met afgeschermde verwarmingsplaat (eng)

Glas voor gebouwen – Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt
(U-waarde) – Methode met warmtestroommeter (eng)

NEN-EN 1603

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de
0
dimensionele stabiliteit bij gewone laboratoriumomstandigheden (23 C/
50% relatieve vochtigheid)

ontw. NEN-EN 1745

Metselwerk en metselwerkproducten – Methoden voor de bepaling van
rekenwaarden van de thermische eigenschappen

NEN-EN-ISO 6946

Componenten en elementen van gebouwen – Warmteweerstand en
warmtedoorgangscoëfficiënt – Bepalingsmethode

NEN-EN-ISO 10077-1

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken – Berekening van
de warmtegeleiding – Deel 1: Vereenvoudigde methode

NEN-EN-ISO 10456

Bouwmaterialen en producten – Procedures voor de bepaling van de
karakteristieke waarden en de rekenwaarden van de thermische
eigenschappen

NEN-EN 12087

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de
wateropname bij langdurige onderdompeling

eld

NEN-EN 675
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Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de
wateropname door diffusie

NEN-EN 12524

Bouwmaterialen en bouwproducten – Warmte- en vochtwerende
eigenschappen – Overzicht van ontwerpwaarden

ontw. NEN-EN 12667

Bouwmaterialen – Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode
met afgeschermde "hot plate" en de methode met warmtestroommeter –
Producten met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand

ontw. NEN-EN 12939

Bouwmaterialen – Bepaling van de warmteweerstand volgens de methode
met afgeschermde "hot plate" en de warmtestroommeter – Dikke producten
met een gemiddelde en een hoge warmteweerstand

Vo

NEN-EN 12088

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van minerale wol – Specificatie

ontw. NEN-EN 13163

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim –
Specificatie

ontw. NEN-EN 13164

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim – Specificatie

or

ontw. NEN-EN 13162

ontw. NEN-EN 13165

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim – Specificatie

ontw. NEN-EN 13166

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van fenolschuim – Specificatie

be

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van cellulair glas – Specificatie

ev

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van houtwol – Specificatie

iew

ontw. NEN-EN 13168

Pr

ontw. NEN-EN 13167

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet – Specificatie

ontw. NEN-EN 13170

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk – Specificatie

ontw. NEN-EN 13171

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig
vervaardigde producten van houtvezel – Specificatie

ontw. NEN-EN 13172

Producten voor de thermische isolatie – Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN-ISO 13370

Thermische eigenschappen van gebouwen – Warmte-uitwisseling via de
grond – Berekeningsmethoden (eng)

eld

ontw. NEN-EN 13169

OPMERKING
In bijlage A is een overzicht gegeven van de normen en andere publicaties waarnaar alleen ter
informatie is verwezen (A.1), of die alleen als referentie hebben gediend (A.2).
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3 Termen en definities
3.1 Geometrische modellen
3.1.1
3-D geometrisch model
geometrisch model, op zodanige wijze afgeleid uit bouwplannen dat voor elk van de orthogonale coördinaatassen de dwarsdoorsnede loodrecht op die as binnen de grenzen van het model niet verandert (zie figuur 1)

Vo

3.1.2
3-D· flankerend element
deel van het 3-D geometrisch model dat, op zich zelf beschouwd, kan worden weergegeven door een 2-D
geometrisch model (zie de figuren 1 en 2)
OPMERKING
In de figuren 1 en 2 zijn flankerende elementen ten tonele gevoerd die uit louter evenwijdige,
homogene materiaallagen bestaan. Daarmee geven deze figuren een situatie weer met uitsluitend thermische bruggen
als bedoeld in 3.8 .c.
Voor het illustreren van het 3-D en 2-D karakter van het geometrisch model en zijn onderdelen is dit geen bezwaar. Men
behoort evenwel te bedenken dat binnen de flankerende elementen zelf in de praktijk normaliter ook thermische bruggen
voorkomen, gekarakteriseerd door 3.8 .a en/of b (zie in dit verband ook de opmerking onder 3.13).

or

3.1.3
3-D· centraal element
deel van het 3-D geometrisch model dat geen deel vormt van een 3-D flankerend element (zie figuur 1)

be

Pr

3.1.4
2-D geometrisch model
geometrisch model, op zodanige wijze afgeleid uit bouwplannen dat voor één van de orthogonale
coördinaat-assen de dwarsdoorsnede loodrecht op die as binnen de grenzen van het model niet verandert
(zie figuur 2)

— verschillende materialen;

iew

ev

3.1.5
constructievlakken
die vlakken in het 3-D of 2-D model die de scheiding vormen tussen:

— het geometrisch model en de rest van de constructie;

eld

— de flankerende elementen en het centrale element (zie figuur 3).

3.1.6
afsnijvlakken
constructievlakken die de begrenzing vormen van het 3-D of 2-D geometrisch model door het model af te
scheiden van de rest van de constructie (zie figuur 3)
3.1.7
hulpvlakken
vlakken die, samen met de constructievlakken, het geometrisch model in een aantal cellen verdelen
3.2
geprojecteerde oppervlakte (A pr ) van een plaatvormige scheidingsconstructie
de oppervlakte van een denkbeeldig plat vlak dat wordt begrensd door de binnenwerkse omtrek van die
scheidingsconstructie
3.3
geprojecteerde oppervlakte (A pr ) van een raam of deur (inclusief kozijn)
de oppervlakte van een denkbeeldig plat vlak dat wordt begrensd door de grootste van de binnenwerkse en
de buitenwerkse omtrek van het desbetreffende kozijn
9
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3.4
karakteristieke vloerdimensie (B== )
de oppervlakte van de vloer gedeeld door de halve omtrek
3.5
lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (Ψ)
correctieterm voor de lineaire invloed van een thermische brug bij de bepaling van de thermische
koppelingscoëfficiënt L uit ééndimensionale berekeningen

Vo

3.6
quasi -homogene isolatielaag
isolatielaag die wordt doorbroken door spouwankers in thermisch geïsoleerde spouwen of door stiften voor
de mechanische bevestiging van isolatieplaten, maar die mag worden beschouwd als een homogene laag
met één effectieve warmtegeleidingscoëfficiënt
OPMERKING
Andere voorbeelden van quasi-homogene lagen zijn metselwerk inclusief de voegen en het pannendak
inclusief de onderliggende geventileerde luchtlaag met panlatten.Voor metselwerk wordt doorgaans een forfaitaire
effectieve warmtegeleidingscoëfficiënt gehanteerd en voor een pannendak een forfaitaire effectieve warmteweerstand.
Laatstgenoemde is dan (bij een aan te nemen dikte) weer om te zetten in een waarde van de warmtegeleidings coëfficiënt.

or

3.7
thermische brug
gedeelte van de uitwendige scheidingsconstructie waar het normale ééndimensionale karakter van de
warmtestroom significant verandert door:
a) gehele of gedeeltelijke doorbreking van de bouwschil door materialen met een verschillende
warmtegeleidingscoëfficiënt en/of

be

Pr

b) dikteveranderingen in de bouwschil en/of

ev

c) aansluitingen tussen verschillende scheidingsconstructies, zoals wanden, vloeren en plafonds

iew

3.8
thermische isolatie-index
maat voor de thermische isolatie van een gebouw of een gedeelte van een gebouw
OPMERKING

Een woonwagen valt volgens de Woningwet ook onder de definitie van gebouw.

OPMERKING

eld

3.9
thermische koppelingscoëfficiënt (Li,j )
de warmtestroom die in stationaire toestand door een gedeelte van de uitwendige scheidingsconstructie
optreedt gedeeld door het temperatuurverschil tussen de twee omgevingen i en j die thermisch zijn
gekoppeld door het desbetreffende gedeelte van de uitwendige scheidingsconstructie, één en ander onder
gespecificeerde omstandigheden
Deze gespecificeerde omstandigheden zijn als volgt:

— aan de buitenzijde is de stralingstemperatuur gelijk aan de luchttemperatuur (bijv. een bewolkte nachtelijke hemel);
— de snelheid van langs buitenoppervlakken strijkende lucht bedraagt 4 m/s;

— de snelheid van langs binnenoppervlakken strijkende lucht bedraagt minder dan 0,2 m/s.

3.10
verwarmde ruimte
ruimte of groep van ruimten die voor het verblijf van mensen wordt verwarmd (of gekoeld)

10
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3.11
vloer op staal
vloerconstructie die over zijn gehele oppervlakte direct op de ondergrond rust
3.12
vrijdragende vloer
vloerconstructie die is vrijgehouden van de ondergrond, resulterende in een luchtruimte tussen vloer en
ondergrond
OPMERKING
Deze luchtruimte, doorgaans kruipruimte genoemd, kan geventileerd of niet geventileerd zijn en vormt
geen deel van een verblijfsgebied.

Vo

3.13
warmtedoorgangscoëfficiënt van een plaatvormige scheidingsconstructie of een raam of deur (U)
de thermische koppelingscoëfficiënt van die constructie, dat raam of die deur gedeeld door de
desbetreffende geprojecteerde oppervlakte
OPMERKING
In die thermische koppelingscoëfficiënt en dus ook in de warmtedoorgangscoëfficiënt zijn de invloeden
van eventuele binnen de constructie voorkomende thermische bruggen (zoals bijv. de aansluiting tussen beglazing en
kozijn) verdisconteerd.

or

3.14
warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal (λ)
de warmtestroomdichtheid die in stationaire toestand in een materiaal optreedt gedeeld door de
temperatuurgradiënt waarvan de genoemde warmtestroomdichtheid het gevolg is

be

Deze gespecificeerde omstandigheden zijn als volgt:

iew

OPMERKING

ev

Pr

3.15
warmteovergangscoëfficiënt aan de zijde van de ingaande warmtestroom (hsi )
de warmtestroomdichtheid die in stationaire toestand optreedt vanuit een omgeving naar een plat isotherm
oppervlak gedeeld door de oppervlakte van dat oppervlak en door het temperatuurverschil tussen de
omgeving en dat oppervlak waarvan de genoemde warmtestroom het gevolg is, een en ander onder
gespecificeerde omstandigheden

— aan de buitenzijde is de stralingstemperatuur gelijk aan de luchttemperatuur (bijv. een bewolkte nachtelijke hemel);
— de snelheid van langs buitenoppervlakken strijkende lucht bedraagt 4 m/s;
— de snelheid van langs binnenoppervlakken strijkende lucht is lager dan 0,2 m/s.

eld

3.16
warmteovergangscoëfficiënt aan de zijde van de uitgaande warmtestroom (hse)
de warmtestroom die in stationaire toestand optreedt vanaf een plat isotherm oppervlak naar een omgeving
gedeeld door de oppervlakte van dat oppervlak en door het temperatuurverschil tussen dat oppervlak en de
omgeving waarvan genoemde warmtestroom het gevolg is, een en ander onder gespecificeerde
omstandigheden
OPMERKING

Deze gespecificeerde omstandigheden zijn als volgt:

— aan de buitenzijde is de stralingstemperatuur gelijk aan de luchttemperatuur (bijv. een bewolkte nachtelijke hemel);
— de snelheid van langs buitenoppervlakken strijkende lucht bedraagt 4 m/s;

— de snelheid van langs b innenoppervlakken strijkende lucht is lager dan 0,2 m/s.
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3.17
)
warmteovergangsweerstand 1 aan de zijde van de ingaande warmtestroom (Rsi )
de reciproke waarde van de warmteovergangscoëfficiënt (hsi) aan de zijde van de ingaande warmtestroom
3.18
warmteovergangsweerstand aan de zijde van de uitgaande warmtestroom (Rse)
de reciproke waarde van de warmteovergangscoëfficiënt (hse) aan de zijde van de uitgaande warmtestroom
3.19
warmtestroom (Φ)
de hoeveelheid warmte die per tijd naar een systeem wordt gevoerd of uit een systeem wordt afgevoerd

Vo
3.20
warmtestroomdichtheid (q)
warmtestroom per oppervlakte

3.21
warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT)
de totale warmtestroom door transmissie die in stationaire toestand vanuit een verwarmd gebouw of
gedeelte van een gebouw optreedt gedeeld door het temperatuurverschil tussen de verwarmde
binnenomgeving en de buitenlucht, een en ander onder gespecificeerde omstandigheden
Deze gespecificeerde omstandigheden zijn als volgt:

or

OPMERKING

— aan de buitenzijde is de stralingstemperatuur gelijk aan de luchttemperatuur (bijv. een bewolkte nachtelijke hemel);
— de snelheid van langs buitenoppervlakken strijkende lucht bedraagt 4 m/s;
— de snelheid van langs binnenoppervlakken strijkende lucht is lager dan 0,2 m/s.

Pr

iew

ev

be

3.22
warmteweerstand van een scheidingsconstructie (Rc)
de reciproke waarde van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van de scheidingsconstructie, verminderd met
de warmteovergangsweerstanden
3.23
(equivalente) warmteweerstand van een scheidingsconstructie (Req )
de warmteweerstand van de scheidingsconstructie, waarin ook het positieve effect van een kruipruimte, de
ondergrond of een aangrenzende onverwarmde ruimte is verdisconteerd

eld

OPMERKING
Dit begrip sluit direct aan bij de in het Bouwbesluit gebruikte formulering bij de gestelde eis aan de
warmteweerstand (”met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die
delen van invloed zijn …..”).

1) Waar hierboven is gesproken van “warmte(overgangs)weerstand” had eigenlijk de term “specifieke
warmte(overgangs)weerstand” moeten worden gebruikt, omdat het om een warmteweerstand per oppervlakte gaat.
Aansluitend op het spraakgebruik is het woord “specifieke” achterwege gelaten.
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