Bouwknopen oplossen met Lambdabloc:
methode Ploegsteert
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Inrekenen van bouwknopen in het K-peil:
K

Om bouwknopen in rekening te brengen bij het vaststellen van het K-peil
K peil van een gebouw
zijn er drie mogelijke opties:
Optie A: de gedetailleerde methode genoemd. Daarbij wordt voor een volledige woning elke
bouwknoop uitgerekend en afzonderlijk in rekening gebracht voor de bepaling van het K-peil.
K
Optie B: de EPB aanvaarde bouwknopen.
bouwknopen Deze methode
e veroorzaakt slechts een beperkte
verhoging van het K-peil
peil met 3 punten. Bij deze methode worden de bouwknopen door
middel van het volgen van enkele basisregels ‘EPB-aanvaardbaar’
‘EPB
’ gemaakt. Er kan
eveneens geverifieerd worden of de bouwknoop voldoet aan een
ee ‘psi-limiet’
limiet’ waarde. (ψ
( e≤
ψlim). Zulke beter presterende bouwknopen zullen dan leiden tot een daling met een variabel
aantal K-peil punten.
Optie C:: men houdt geen rekening met de bouwknopen bij het vaststellen van het K-peil.
K
Deze methode wordt afgestraft
aft met een forfaitaire toeslag van 10 K-peil
peil punten. Door
strengere EPB-eisen
eisen wordt deze methode steeds minder toegepast.
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De EPB-aanvaarde
aanvaarde bouwknoop:

Of een bouwknoop voldoet aan de basisregels kan eenvoudig bepaald worden.
worden Hierbij wordt
de Lambdabloc gebruikt als isolerend deel. Echter daar stoppen de mogelijkheden voor een
architect, ingenieur of EPB-verslaggever
verslaggever niet.
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De methode van de EPB-aanvaarde
aanvaarde bouwknopen laat eveneens toe om ‘psi-waarde’
‘psi
(ψe) uit
te rekenen en te verifiëren
erifiëren of deze voldoet aan de limietwaarde. De psi-waarde
waarde van een
bouwknoop is de warmtedoorgangscoëfficiënt van deze bouwknoop (W/mK). De psi-waarde
kan voor elke bouwknoop,, op basis van een detailtekening, berekend worden. Die psiwaarde wordt dan vermenigvuldigd
rmenigvuldigd met het aantal meter dat deze bouwknoop zich voordoet.
Het resultaat wordt vervolgens verrekend in het K-peil.
peil. De invloed op het K-peil
K
kan dus
zowel positief als negatief zijn naar gelang de bouwknoop goed of slecht wordt opgelost.
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Het uitrekenen
rekenen van dergelijke psi-waardes
psi waardes is echter een complexe opgave. Daarom hebben
de Steenbakkerijen van Ploegsteert voor de meeste bouwknopen,
bouwknopen waar de Lambdabloc kan
worden toegepast, een psi-waarde
waarde berekend. Deze kan door elke architect en EPBEPB
verslaggever gebruikt worden. De berekening
berek
van deze psi-waardes is gebeurd met het
gevalideerde programma, TRISCO. (link website)
Wanneer men een ‘psi-waarde’
waarde’ (ψe) gebruikt in een EPB-verslag iss het van belang dat de
bouwknoop exact zo wordt uitgevoerd als opgegeven in het bouwknoopdetail waarop de
berekening van deze ‘psi-waarde’
waarde’ is gebaseerd.

3

Hoe de psi-waarde tabel van een bouwknoop gebruiken?

Uitgaand van enkele gegevens uit de detailtekening
detailtekening van een bouwknoop en de keuze van de
isolatiematerialen kan men de psi-waarde
psi
(ψe) vinden.
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Nemen we volgende bouwknoop als voorbeeld: (tekening funderingsaanzet)
Volgende gegevens zijn hierbij van belang:
1. Spouwisolatie: dikte (12cm) en lambda-waarde (0.034 W/mK) van de isolatie.
2. Vloerisolatie: dikte (8cm) en lambda-waarde (0.023W/mK) van de isolatie.
Vervolgens vinden we in de tabel de volgende psi-waarde:
psi
-0.306 W/mK
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