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Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals
toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.
Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend.
Als een gasinstallatie wordt geïnstalleerd volgens de in de delen van de NPR genoemde
uitvoeringsvormen voldoet deze installatie aan de in dit deel aangehaalde (prestatie-)eisen. Andere
uitvoeringsvormen die niet in de delen zijn genoemd worden niet uitgesloten. Wel moet men zich er van
vergewissen dat een andere uitvoeringsvorm aan de prestatie-eisen voldoet. Het vergewissen of aan een
prestatie-eis wordt voldaan kan met de bij een prestatie-eis behorende bepalingsmethode.

Vo

In dit deel is een werkwijze beschreven voor het kiezen van de middellijn van de gasinstallatieleiding voor
aardgas met de grafiekmethode. De grafiekmethode is gebaseerd op het stromen van Gronings aardgas
en geldt tot een gasdruk van 100 hPa (mbar). Voor een grotere gasdruk neemt de onnauwkeurigheid van
de methode toe.
Wijzigingen ten opzichte van de uitgave van april 1999
In deze nieuwe uitgave wordt de onderwaarde van de belasting gehanteerd, in tegenstelling tot de vorige
uitgave die is gebaseerd op de bovenwaarde. Ook de drukverliesgrafieken zijn daarop aangepast. Verder
zijn drukverliesgrafieken voor PE en PEX toegevoegd en zijn enkele onvolkomenheden gecorrigeerd.
Ook het rekenvoorbeeld is iets aangepast.
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1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit deel heeft betrekking op 5.9 van NEN 1078:1999. Volgens de procedures in dit deel van de NPR
komen de grafiekmethoden als de werkwijze van het dimensioneren aan de orde.

2 Algemeen

3 De methode

or
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Volgens de prestatie-eisen mag het totale drukverlies niet meer bedragen dan het drukverlies tussen de
werkdruk en de nominale verbruiksdruk van het verbruikstoestel. Daarbij moet rekening worden
gehouden met de kans dat het gelijktijdig in bedrijf zijn van alle aangesloten gastoestellen in een
gasinstallatie erg klein is. Dit betekent voor een huishoudelijke aardgasinstallaties met een
huisdrukregelaar, dat het totale drukverlies vanaf de uitlaat van de gasmeter tot aan het toestel circa
2,5 hPa (mbar) kan zijn. Voor een compleet nieuwe installatie is het met het oog op een eventuele latere
uitbreiding, toegelaten de berekening uit te voeren met een drukverlies van bijvoorbeeld 1,7 hPa (mbar).
Voor huishoudelijke gastoestellen op aardgas is 20 hPa (mbar) de absolute minimumdruk, die tijdens
bedrijf van het toestel niet mag worden onderschreden.
Gelet op de beperkte lengtes van een aansluitleiding is het acceptabel om het drukverlies van een
aansluitleiding inclusief aansluitkraan in een huishoudelijke gasinstallatie op 0,9 hPa (mbar) te stellen,
mits de middellijn van de aansluitleiding is afgestemd op de belasting van het toestel. Vaak is dat laatste
af te leiden uit de aansluiting van het gastoestel.
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Bij de grafiekmethode voor het dimensioneren van een gasleidinginstallatie wordt de middellijn van de
gasinstallatieleiding gekozen met een drukverhanggrafiek. Er zijn 4 drukverhanggrafieken voor aardgas
voor verschillende materialen: koper, stalen draadpijp (middel), PE en PE-X. In de drukdaling per meter
leidinglengte (= het drukverhang) is een gemiddeld aantal bochten verwerkt. Het gemiddelde aantal
bochten neemt af bij toenemende middellijn van de leiding. De methode is geschikt voor
gasleidinginstallaties met een maximale belasting (op onderwaarde) tot 1000 kW en werkdruk tot
100 hPa (mbar). Doordat met een gemiddeld aantal bochten wordt gewerkt zijn de resultaten wat minder
nauwkeurig dan de resultaten uit de formulemethode. De formule uit de formulemethode vormt ook de
basis voor de grafiekmethode.
Om stromingsgeruis in de gasinstallatieleidingen te beperken moet een maximale stroomsnelheid van
15 m/s worden aangehouden in ruimten waar mensen verblijven en 20 m/s bij overige omstandigheden
(voor PE-X max. 25 m/s).
Gelijktijdigheidsfactoren

eld

In huishoudelijke gasinstallaties zullen er vaak enkele gastoestellen op de leiding zijn aangesloten. Er
wordt bij de berekening verondersteld dat de kans op het gelijktijdig in bedrijf zijn van alle toestellen op
maximale belasting niet groot is. Die ongelijktijdigheid van in bedrijf zijn wordt verrekend door de
belasting van de leidingsectie te vermenigvuldigen met een gelijktijdigheidsfactor.
Bij het vaststellen van de belasting per leidingsectie bij het ontwerpen van een gasinstallatieleiding
kunnen de volgende gelijktijdigheidsfactoren worden toegepast:
a) Gelijktijdigheidsfactor voor een leiding die één gasfornuis voedt: 0,7;

b) Gelijktijdigheidsfactor voor een leiding die één ander toestel dan een gasfornuis voedt: 1,0;
c) Gelijktijdigheidsfactor voor een leidingstelsel met meer dan één toestel:
— voor een leidingsectie die 2 toestellen voedt: 1,0;
— voor een leidingsectie die 3 of meer toestellen voedt: 0,8.

De in rekening te brengen belasting van een leidingsectie kan echter als gevolg van het in rekening
brengen van de gelijktijdigheidsfactor niet kleiner worden gekozen dan de belasting van de volgende
sectie.

2

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NPR 3378-3:2001
Belasting van een toestel
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Als belasting van het toestel wordt voor de berekening gebruik gemaakt van de nominale belasting van
een toestel in kW op onderwaarde.
Voor een toestel met een verschillende belasting, zoals bijvoorbeeld een combitoestel met een
verschillende belasting voor het warmwatergedeelte en het cv-gedeelte, wordt met de hoogste belasting
van het toestel gerekend.
Als bij een toestel met een instelbare belasting de belasting op een lagere waarde is ingeregeld dan de
maximale nominale belasting dan kan de berekening worden uitgevoerd met die belasting, mits die
belasting blijvend is aangegeven op of bij de typeplaat van het toestel.
Voor een huishoudelijk fornuis wordt altijd een gelijktijdigheidsfactor van 0,7 gehanteerd; omdat de
belasting van een fornuis met gasoven circa 12,5 kW (ow) is, komt de belasting van een fornuis voor de
berekening afgerond uit op 9 kW (ow).

4 Werkwijze
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De grafieken waarin het drukverhang kan worden afgelezen hebben een logaritmische schaalverdeling,
dat leidt tot eenzelfde relatieve nauwkeurigheid bij grote en kleine belastingen. Voor een bepaalde soort
buismateriaal van een bepaalde maat geeft de grafiek het verband tussen belasting en drukverval. Elk
van de schuine lijnen vertegenwoordigt een buismaat van een bepaald materiaal.
Vanuit een punt op een lijn gaande naar beneden, wordt de belasting in kW gevonden; vanuit hetzelfde
punt gaande naar links, wordt het bij die belasting behorende drukverhang in
hPa/m (= mbar/m) voor de desbetreffende buismaat gevonden. Als dit drukverval wordt vermenigvuldigd
met de lengte van de leidingsectie in m, wordt het drukverlies van de leidingsectie in
hPa (mbar) verkregen.
Het aanvankelijke gemiddelde drukverhang in de installatie is te vinden door eerst de langste sectie in de
installatie te bepalen. Vervolgens wordt het drukverlies waarmee de installatie wordt doorgerekend
gedeeld door de lengte in m van die langste sectie. Dat drukverhang vormt de basis voor de keuze van
de leidingen van de secties.
De vraag of een gasinstallatie wordt doorgerekend beginnend bij de gasmeter of beginnend bij het verst
verwijderde toestel is geen technische maar een economische vraag. Bij een lange leiding naar een
toestel met een geringe belasting kan het voorkomen dat de berekende leiding kleiner kan zijn dan de
beschikbare handelsmaten die voorhanden zijn. Slechts in dat geval zou een berekening die begint bij het
verst gelegen toestel aantrekkelijk zijn.

Bepaal de lengte van de langste leidingsectiereeks.

2)

Kies een drukdaling waarmee wordt gerekend (bijvoorbeeld: voor aardgas bij een nieuwe installatie
1,7 hPa (mbar) en voor een uitbreiding 2,5 hPa (mbar); deel die drukdaling door de langste
leidingsectie in de installatie; hieruit volgt het gemiddelde drukverhang waarmee de eerste
leidingmiddellijn wordt bepaald.

3)

Verdeel de gasinstallatie in secties en sectiereeksen en bepaal voor elke sectie de belasting die erop
is aangesloten en de gelijktijdigheidsfactor die kan worden gebruikt. Breng dat overzichtelijk onder in
een belastingstaat.

4)

Zet in een staat van drukverlies alle secties van de installatie vanaf de gasmeter tot aan het toestel
op een systematische wijze onder elkaar. Begin met de langste sectiereeks.

5)

Breng de berekende gelijktijdigheidsbelasting uit de belastingstaat over in sectiereeksen van de
staat van drukverlies.

6)

Bepaal per sectiereeks, met als eindpunt een toestel, de middellijn van de leidingsecties uit de
desbetreffende drukverliesgrafiek (figuur 2, 3, 4 of 5). Kies uit het snijpunt van de horizontale
getrokken lijn van het drukverhang met de verticaal getrokken lijn van de gelijktijdigheidsbelasting
een leidingmiddellijn met hetzelfde of een lager drukverhang. Maar soms is het gunstig een
middellijn te kiezen die eigenlijk wat te krap is. Dat kan namelijk worden gecompenseerd door
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andere leidingen in dezelfde sectie die toch al groter uitvallen, of door ze bewust wat groter te
kiezen.
7)

Bepaal het feitelijke drukverhang met de gekozen leidingmiddellijn het drukverlies van de sectie door
die links in de grafiek af te lezen vanuit het punt waar de gelijktijdigheidsbelasting de lijn van de
leidingmiddellijn snijdt. Door dat drukverhang te vermenigvuldigen met de lengte van de sectie wordt
het drukverlies van die sectie berekend.

8)

Bereken zo nodig een nieuw gemiddeld drukverhang voor het resterende gedeelte van de
leidingsectie door het feitelijke drukverlies in mindering te brengen op het gekozen totaal toelaatbare
drukverlies; deel het verschil door het restant van de sectielengte. Bepaal een nieuwe middellijn voor
een leidingsectie volgens het voorgaande punt en ga zo door tot het einde van de sectie is bereikt.

Vo
9)

Ga na of het totale drukverlies van de berekende sectiereeks naar het toestel het gekozen
drukverlies niet overschrijdt. Is er sprake van overschrijding, dan moet ergens een grotere middellijn
worden gekozen en de berekening worden herhaald.

10) Ga voor de overige sectiereeksen op dezelfde wijze te werk en maak gebruik van de inmiddels
berekende drukverliezen van secties die eveneens deel uitmaken van de nog te berekenen
sectiereeks.

VOORBEELD: Aan de hand van de installatietekening (schema in scheve projectie), zie figuur 1, wordt
de leidingberekening uitgevoerd.
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