Drukval toegenomen, verhoogd energiegebruik tot gevolg
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Er doen vele verhalen de ronde over microbiologische vervuiling

van

luchtfilters en warmtewisselaars in balansventilatiesystemen, mede door
mogelijke condensatie van vocht uit de lucht. Afgelopen naiaar is een
warmtewisselaar microbiologisch onderzocht. De resultaten gaven aan
dat er niet of nauwelijks verontreiniging aanwezig was' Ook de visueel
zichtbare vervuiling was beperkt.

ln Nederland zijn rrim vierhonderdduizend woningen voorzien van balansventilatie met wtw, Dit ventilatiesysteem is

moeten worden gestofzuigd. Daarnaast wordt aangeraden
om de fìlters minstens eenmaal per laar te vervangen Dit on-

voorzien van een platenwarmtewisselaar (afbeelding l), die

derhoud kan door de bewoners worden verricht

den meestal G4-fìlters toegepast, Deze fìlters halen de grove

Om onderhoud aan de watmtewisselaar te plegen moet de
unit worden opengeschroefd. De fabrikant schrijft voor om
de warmtewisselaar, afhankeliik van de omstandigheden, cir-

deelles uit de toevoerlucht. Hierdoor vervuilen de fìlters,

ca eenmaal per drie jaar door een installateur

wat drul¡¡al oplevert. Daarnaast kunnen deze fìlters ook een

gen met watm water en een gangbaar afi¡¿asmiddel en na te

mogelijke bron van verontreinigìng vormen Om deze reden
staat in het onderhoudsvoorschrift dat de fìlten periodiek

spoelen met waÌm water.

de buitenlucht met de afgevoerde binnenlucht voorverwarmt

Om de warmtewisselaar tegen vervuiling te beschetmen wor-

te laten

reini-

Over de mate en het type van verontteinigingen is momen-

teel nog weinig bekend, Aangezien de buitenlucht onder de
meeste omstandigheden oPwarmt, zal lrier geen condensatie
optr.eden, ln de winter zal de uit de woning afgevoerde lucht

wel ster{ afkoelen en treedt condensvorming op De condens
wordt met een condensafuoer afgevoerd. rNo-inspecties geven
aan dat het in de

Dit

wtw unit aanwezige condenswater helder

is

suggereert dat er geen microbiologìsche gnoei in het con-

denswater is opgetreden, Mogelijk is dit ook een gevolg van de
lage temperatuur, dicht tegen de buitentempemtuur, van het
condenswater,
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geeft aan dat

er

luchtlekkage op

treedt van de afuoer naar de toevoer. De hoeveelheden zìjn helaæ niet gelovantifìceerd, lndien er dus micncbiologische verontrei-

niging in de afuoersectie aanwezig is' kan deze dus naar de toevoeducht lekken, De grootste kans op microbiële verontreiniging

wordt gedurende het voor- en najaar ven¡¡acht als de relatieve
vochtìgheid in de afgekoelde afuoerlucht hoog is en de tempera-

tuur nog niet te

laag is om biologische aangroei

te remmen.

De oNo¡nzoEKswoNtNG

I

Plotenwormtewtsse/oor met monstemomeÞrocedure (svtob monster 5

Het onderzoek is uitgevoerd in een

nieuwbouweengezins

wonìng die in februari 2007 is opgeleverd en sinds 24 maart

in luchtofuoer, zie tobel 2)

wordt bewoond [2]. De woning wordt bewoond door
vier personen, het ventìlatiesysteem bestaat uit een Brink
Renovent Large balansventilatle-unit (wtw). De fìlters waren
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ruim een jaar in de unit aanwezig en werden regelmatig met
een stofzuiger schoongemaakt De warmtewisselaar was niet
eerder gereinigd.
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Tobel 2. Resultoæn von het microbiologlsch ondezoek

ger'soleerde kunststofkanalen naar

de wtw-unit getftInspor-

teerd. ln de woning vindt verticaal transPod van lucht van

afuoergedeelte van de wisselaar bij lage buitentemPer¿turen con-

denworming optreedL Mogelijk kan hierdoorwil extn aftetten.

en naar de unit met spirokanalen plaats. Daamaast zijn in de

vloeren instortkanalen aangebr¿cht voor de toe- en af,/oer
van lucht. Het ventilatiesysteem wordt ook gebruikt voor het

MlcnogroloctscHE

wegzuigen van kookluchtjes. Hìedoe is een motorloze afzutg-

durende het najaar worden gevolgd. Drt was echter door de

kap met vetafuanger op het ventilatiesysleem aangesloten.

constructie van de warmtewisselaar niet mogelijk Deze kan al-

METTNG

ldealiter zou de mate van mìcrobiologische verontrein'g,ng g"-

leen met destructieve methoden worden bemonsterd. Om deze

Dnurvnr-

reden is ervoor gekozen aan het eind van de warme' vochtige

oYER wARMTEWISSELAAR

Om het effect van vervuiling op de druhral over de warmtewisselaar

te meten is op I I september 2010 de warmtewis-

door een nieuw exemplaar veryangen. Voor en
na de wisseling is - bij gel¡k toevoerdebiet - de drukval over
de warmtewisselaar gemeten (tabel l). Vervolgens is de otrde

selaar tijdeìijk

warmtewìsselaar weer teruggeplaatst.

Voor deze procedure is gekozen omdat in september

de

periode

-

net voor het invallen van de

winter

de warmtewis-

selaarte bemonsteren, De warmtewisselaar en de luchtfìtters zijn
hiertoe op 25 november uit de balanwentìlatie-unit gehaald en
vervangen door identieke ongebruikte exemplaren.

De warmtewisselaar bevatte veel vocht, dit kon boven een
gootsleen weglekken. De filters (afbeelding 2 en 3, volgende
pagina), zrjn in kunststoffolie

vepakt. De volgende dag wer-

drukr¡al over de warmtewisselaar kan worden gemeten zon-

den de warmtewisselaar en de fìlters met de 'swab'-methode

der het effect van condensvorming in de afuoer. De nieuwe
warmtewisselaar heeft een drukval die ruim 35 procent lager

bemonlerd, Hierbij wordt met een in een bevochtigings-

is dan

de oude warmtewisselaar.

vloeistof gedrenkt wattenstaaf e wat materiaal afgeschraapt
(afbeelding l). De monsters zijn vervolgens in het laborato-

De druh¿al over het afuoergedeelte ran de wisselaar ls hoger

rìum opgewerkl en uitgeplaat, vervolgens is het aantal kolo-

dan de toevoer, Mogeh¡k is dit een gevolg van het feit dat de af-

nievormende eenheden (kve) geteld.

voojucht meer verontreinigingen bevat omdat de aûuigkap op
dc ¡fuocr is aangesloten. Een andere ver4daring is dat er in het

De verontreinigingen zijn direct brl het binnenkomen van de
kanalen afgezet. Het

mi ddenstu k

van de warmtewisselaatp aat
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2. Buitenluchtftlter (swob monster I ).

3. Binnenluchtfilter (swob monster 3).

4. Onderzttde toevoer (swob-monster 8), oon de ochterzyde is condens

5. Bovenzijde toevoer (swob monster 9).

zichtboor.

ziet er schoon uit, hetzelfde geldt voor de afuoer, hier is ech-

ter aan de onderkant

- waar condens aanwezig is -

geen ver-

ongunstige omfandigheden is urtgevoerd. De fìlters hadden een
standtrld van ruim een jaar. De warmtewisselaar had een stand-

ontreiniging zichtbaar.

tijd van ruim drie jaar. Bovendien is de meting uitgevoerd direct

lndien de zichtbare verontreiniging op de toe- en afuoerz¡jde

aan het eind van de vochtige periode in het najaar.

van de platen echt uìt schimmeldeeltjes zouden bestaan' dan

er visueel slechts weinig verontreiniging wæ afgezet' blijkt deze

zouden

er

lOs

van kan worden
aanwezig waren.

106 schìmmels zìjn

gemeten Op basis hier-

geleld dat er niet of

nauwelijk schimmels

Ook de bacteriën en gisten zitten ery

laag

Ondank dat

wel een behoorlijke invloed op de druh¡al over de warmtewisselaar urt

te

oefenen. In dit

çval wordt hierdoor het elektrici-

teitsgebruik met cìrca l0 procent verhoogd.

Zelfs op de fìlters zijn weinìg bacteriën aangetroffen.
Bacterìën en schimmels komen niet los in de lucht voor, maar

Uterotuur

hechten zich voomamelijk op l-microndeeltjes. Het G4-fìlter
heeft voor deze deeltjes een rendement van l0 procent'

I

lYogelijk hecht het daarom nlet op de fìlters Het afuoerlìlter
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