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Door de recente nadruk op de energie-efficiënte technieken in gebouwen komt de klassieke methode om 

groei van legionellabacteriën in sanitair warm water installaties te voorkomen steeds meer onder druk te 

staan. Deze methode houdt de temperatuur van het water boven 60°C, wat de efficiëntie van warm water 

opwekking aan de hand van moderne technieken zoals warmtepompen of zonnecollectoren drastisch 

vermindert. Bovendien geeft dit aanleiding tot hoge mantelverliezen en leidingverliezen bij respectievelijk 

opslagvaten en circulatieleidingen. Deze techniek is dan ook niet houdbaar in lage-energie gebouwen. Er 

bestaat bijgevolg een grote nood aan een fundamentelere benadering van het gevaar op groei van legionella 

en op basis daarvan afgeleide ontwerpstrategieën voor sanitair warm water systemen op een lagere 

gemiddelde temperatuur. 

Met behulp van simulatiesoftware wordt een geïntegreerd model uitgewerkt waarin het temperatuurverloop 

in de verschillende componenten met de daaraan gekoppelde evolutie van de groei van legionellabacteriën 

kunnen worden berekend. Vervolgens wordt voor verschillende systeemconfiguraties bestudeerd hoe 

gevoelig ze zijn voor groei van legionella. Op basis van de bevindingen uit deze tweede fase wordt tenslotte 

gepoogd meer algemene ontwerprichtlijnen voor sanitair warm water systemen te formuleren. 

Kernwoorden: legionella, sanitair warm water, collectieve opwekking, simulaties, energiegebruik 

  



   

Energy efficient, low temperature domestic hot water systems: risk analysis of 
Legionella 

Peter De Vlieger 

Supervisors: Arnold Janssens, Jelle Laverge, Elisa Van Kenhove 

Abstract - The race to more energy efficient buildings 
raised some questions about the production of 
domestic hot water. In most systems, a high constant  
temperature is used for storage and distribution to 
kill potential proliferation of Legionella bacteria. The 
lack of detailed research on both thermodynamic and 
biological level makes it difficult to improve this 
situation. This paper presents the results of a 
simulation based on a domestic hot water system with 
central production and recirculation. Several 
parameters are examined to compare the growth of 
Legionella in the installation. With these results a 
new, more optimized model is built to find a 
installation which combines a lower, more energy 
efficient temperature with enough resistance against 
the amplification of Legionella.  

Keywords: Legionella, domestic hot water, collective 
production, simulation, energy use 

INTRODUCTION 

Legionella is one of the most temperature resistant 
bacteria in water. The bacteria is present in natural 
sources such as rivers, lakes, sea water and some soils. 
From these environments, domestic hot water 
installations will be contaminated. [1] 

Four critical steps are needed to create a severe risk of 
illness and death of people. At first the initial  
concentration of Legionella needs profitable conditions 
to reach a dangerous amount of bacteria. This 
concentration is expressed in colony forming units per 
litre or cfu/L. Stagnation and lukewarm water between 
20 and 45 °C are the two most detectable requirements, 
but an acid environment and the presence of nutrient 
are also important. The combination of these conditions 
often causes the formation of a biofilm where organisms 
create an extracellular matrix in which bacteria such as 
Legionella will multiply.  In the second phase, aerosols 
are created. These small droplets float in the air and are 

produced by showers, spas and whirlpools. The 
contamination (step three) is only possible if the 
aerosols proceed in the smallest parts of the lung: the 
alveoli. From here the bacteria will reach the 
bloodstream. The last step is a reduced resistance 
against illnesses. Especially older people, men and 
smokers are susceptible. [2] 

Water treatment techniques will prevent step two or the 
amplification of Legionella in the installation. A 
separation between physical and chemical treatments is 
made. The most common method in residential 
buildings is pasteurisation. The temperature in the 
whole installation is kept above 55-60 °C to prevent 
profitable situations of Legionella. Another technique is 
shock disinfection. During a short period of time, the 
whole installation is brought to 65-70 °C to kill all 
bacteria. Between these actions, the temperature is 
lowered to a more energy efficient temperature. 

Both thermal treatments have a high energy 
consumption. UV radiation or chemical treatment such 
as biocide and chlorine treatment can be a solution in 
the future. At the moment, extra research and progress 
in the control of these techniques is needed to deliver 
sufficient protection against Legionella.  

METHODS 

During the development of a hot water model with 
recirculation, different assumptions were used to 
achieve a realistic model in the simulation software 
TRNSYS. The system of residential tower 4 at Drie 
Hofsteden in Kortijk, Belgium was used as example. 
Only the longest circuit of this installation is modelled  
in detail. 

Potable water with a concentration above the critical 
level of 25 cfu/L is prohibited in Belgium. As more 
detailed or precise examination is not done regularly, 
this will be the value used in the simulations. The tap 
water profile of the whole building is established with 



   

fixed average percentages for each hour of the day 
(figure 1) combined with an estimation of the hot water 
use. [3]  

 
Figure 1: Distribution of domestic hot water use per hour 

To predict the evolution of Legionella in the installation, 
accurate formulas are needed in the simulation. The 
temperature and stagnation conditions will be the 
decisive parameter in this research. Two separate 
equations of growth and death ratios in relation to 
temperature, showed in figure 2 and 3, are composed 
based on earlier research. [2] If the value is equal to one, 
the concentration will remain constant over time. 

 
Figure 2: Growth ratio Legionella bacteria per minute 

 
Figure 3: Death ratio Legionella bacteria per minute 

The flow rate in the installation defines the 
concentration of Legionella as a dynamic process. Figure 
4 shows the evolution of the concentration of the 
bacteria when an amount of hot water enters and leaves 
the discussed pipe. The concentration of the outgoing 
amount of water is a mean value of the concentration in 
the last two time steps. The third factor will be the 
growth or death of bacteria following the proposed 
equations in figure 2 and 3. 

Each pipe contains a small volume to estimate the 
presence of a biofilm. The flow rate between these two 
environments is limited to 1/500 of the total flow rate 
through the pipe.  

 
Figure 4: Estimation of development of Legionella in vessel 
and biofilm 

RESULTS 

In search of a more optimised installation, fifteen 
decisive parameters divided into four categories (storage 
tank, flow rate, pipe network and growth model) were 
individually varied to find their influence on the 
proliferation of Legionella. Five of them give important 
information to draw guidelines for future installations.  

The storage tank has a built-in thermostat which can be 
adjusted. The choice of a smaller dead band will provide 
a more constant temperature in the whole installation. 
This temperature will be closer to the inserted input 
temperature and reduces the risk of amplification of 
Legionella. The location of the internal heat exchanger 
controls the amount of water heated in every cycle. The 
lowest possible position, near the bottom of the tank, 
avoids stagnation and lukewarm water conditions at the 
bottom of the storage tank. The volume of the storage 
tank will influence the inertia of the whole installation. 
In combination with a larger dead band, the periods 
where lukewarm water will occur become longer if the 



   

volume of the storage tank increases. This has a 
pernicious effect on the growth of Legionella. 

A higher flow rate will decrease the circulation time and 
heat loss of hot water. The retour temperature of an 
installation with recirculation can be reached with a 
lower and more energy efficient input temperature at 
the storage tank. A small part of the profit is lost due to 
an increase of the energy use at the pump.  

A high retour temperature with reduction of Legionella 
can also be obtained with an optimized pipe network. A 
higher environment temperature and shorter circuit are 
not common, but an increase in insulation of the 
circulation piping is possible in real situations. 

The last variation has a negative effect on the results, but 
is necessary to retain a safe assumption in this research. 
A new, higher growth ratio (shown in figure 5) is 
applied in the simulated biofilm and will increase the 
amount of Legionella bacteria faster. 

 
Figure 5: Old and new estimation of growth ratio 

Legionella bacteria per minute 

The initial concentration used in all previous 
simulations was too high. Early tests of a simulation 
with shock disinfection reached a critical concentration 
of 1000 cfu/L at a tap after just 66 hours. With a  
reduction of the initial concentration to 0,001 cfu/L, a 
shock disinfection every twelve days is needed to 
prevent concentration of Legionella above 1000 cfu/L.  

 

 

 

CONCLUSION 

If all guidelines and remarks are used, new optimized 
variations can be compared with the current prescribed 
regulations. Following the results of the simulation 
software given in table 1, a decrease of energy will occur 
if the guidelines are used. The best results are obtained 
with shock disinfection which uses 34 % less energy 
than a classical installation with a constant temperature 
above 60 °C. 

 Constant high temperature Shock 
disinfection 
every 12 
days 

Treatment 
61-64 °C 50-52 °C + 

flow rate pump 
10000 kg/h 

Total energy 
use in one year 
[kWh] 

235635 172673 154889 

-27 % - 34 % 

Table 1: Comparison of energy use in installations with 
different thermal treatments 
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Figuur 1.1: Evolutie van de energiebehoefte in woningen voor verschillende toepassingen [1] 
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1. Inleiding 

Gedurende de laatste decennia is er een grote vooruitgang op gebied van energiegebruik bij woningen. 

Mede door de opgelegde eisen daalde het energiegebruik nodig voor verwarming en koeling van gebouwen 

aanzienlijk. Er zijn echter ook andere gebruikers in de woning die weinig tot geen evolutie hebben 

doorgemaakt, zoals het elektriciteitsgebruik en het energiegebruik voor warm tapwater. Hierdoor stijgt het 

belang van de laatste twee componenten in de totale energievraag van de woning.  

In deze masterproef concentreer ik me op het sanitair warm water gebruik in gebouwen. De afwezigheid 

van vooruitgang in de laatste decennia wordt veroorzaakt door de hoge temperaturen van minimum 60 °C 

voor de productie van water tapwater. Het is de meest doeltreffende en bij publieke gebouwen ook 

verplichte methode voor het niet optreden van de legionellabacterie in warm water installaties. Zelfs in 

recente literatuur, betreffende de bestrijding van legionella, wordt er weinig aandacht besteed aan de extra 

energie die gebruikt wordt om water tot deze hoge temperaturen op te warmen.  

Tijdens de laatste decennia zijn de systemen voor warmteopwekking ook gewijzigd. Zo is een warmtepomp 

in nieuwbouwwoningen vaak voorkomend. Typerend voor dit toestel is het hoge rendement bij lagere 

temperaturen van ongeveer 40 tot 50 °C. Stel dat dit systeem wordt ingezet voor de productie van warm 

tapwater, dan werkt de warmtepomp aan een lager rendement. Daarnaast zijn de hogere temperaturen niet 

nodig aan de verschillende tappunten. Afhankelijk van de functie (bijvoorbeeld douche en afwas) vraagt de 

gebruiker een temperatuur van 35 tot 55 °C. [2] Het temperatuurverschil tussen de opwekkingstemperatuur 

van 60 °C en respectievelijk 35 tot 55 °C maakt het vandaag nodig om thermostatische mengkranen te 

gebruiken die de kans op brandwonden moeten uitsluiten. 

Uitgezonderd de kans op legionella zijn er geen redenen om de temperatuur voor sanitair warm water zo 

hoog te houden. Het inschatten van legionella is anderzijds ook zeer moeilijk. Er bestaat geen 

simulatiemodel dat het risico op legionella kan inschatten. Pas na dergelijke simulaties is het mogelijk de 

huidige richtlijnen te kunnen aanpassen zonder het besmettingsrisico te verhogen.  In deze masterthesis is 

het de bedoeling de temperatuur van een installatie met potentieel risico op legionella te gaan inschatten 

door middel van dynamische simulaties. Hierbij is het mogelijk de groei en sterfte van de 

legionellabacteriën in te schatten door berekening van de heersende temperaturen in de sanitair warm 

water installatie. Door analyse van verschillende parameters en alternatieven voor het constant op hoge 

temperatuur gehouden tapwater wil ik proberen enkele richtlijnen te formuleren waarbij zowel het 

besmettingsrisico op legionella als het energiegebruik laag blijft. 
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Figuur 2.1: Legionellabacteriën – microscopische weergave [3] 
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2. Literatuurstudie legionella 

2.1 Inleiding 

Legionella is nog niet lang gekend in de biologie. De bacterie werd pas ontdekt na onderzoek in 1976 toen 

182 oud-militairen op een bijeenkomst in Philadelphia ziek werden. Het legioen gaf daarbij zijn naam aan 

de bacterie. Ondertussen zijn er een veertigtal soorten ontdekt in de Legionellaceae-familie.   

Af en toe komt de legionellabacterie in het nieuws, maar desondanks blijft de aandacht voor de ziekte 

beperkt. Het is moeilijk in te schatten bij hoeveel mensen de legionellabesmetting of legionellose als 

werkelijke oorzaak kan worden aangeduid van de opgelopen ziekte. In het meest gekende geval van 

legionella treedt er een longontsteking op. Pas bij het veelvuldig voorkomen van longontstekingen in een 

bepaalde omgeving zal een onderzoek naar de mogelijke bestemmingsbron worden opgestart. Als er één of 

twee personen in een appartementsgebouw een longontsteking krijgen, onderzoekt men de oorzaak niet 

omdat een longontsteking ook op andere wijzen kan ontstaan. In Guidebook no 18 uitgegeven door de 

Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA) zijn er gegevens 

van 28 Europese landen te vinden. Het is echter zeer moeilijk conclusies te formuleren uit deze resultaten. 

[4] Hoe meer onderzoek, hoe meer gevallen er in het desbetreffende land worden opgemerkt. De 

bijhorende kans op besmetting per 100 000 inwoners stijgt dan ook. Maar is daarom de kans op besmetting 

echt groter of zijn de geldende eisen strenger? Er kan enkel geconcludeerd worden dat de kans op 

besmetting vrij stabiel blijft, een teken dat het gevaar nog steeds actueel is. 

Om een volledig kader te vormen, is het noodzakelijk de belangrijkste biologische aspecten van de bacterie 

te begrijpen. Daarna volgen de mogelijke bestrijdingstechnieken en de kritieke punten in een sanitair warm 

water installatie. Tenslotte worden de richtlijnen bekeken die verschillende overheden voorschrijven 

vooraleer er maatregelen worden geformuleerd. 
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2.2 Biologische achtergrond  

De legionellabacterie is een langwerpige bacterie van amper enkele micrometers groot die leeft in 

zuurstofrijke omgevingen. Zoals voor veel bacteriën zijn aminozuren de belangrijkste voedings- en 

energiebron. De legionellabacterie heeft nood aan cysteïne, één bepaalde soort aminozuur, om te kunnen 

groeien. Daarnaast is de aanwezigheid van een licht zure omgeving (pH 6 tot 7) en de aanwezigheid van 

metalen zoals ijzer positief voor de ontwikkeling van de bacterie. 

Binnen de grote groep van de Legionellaceae is er één soort die het vaakst voorkomt en de meeste risico’s 

met zich meebrengt, namelijk de Legionella Pneumophila. Binnen deze soort bestaan er een zestal 

serogroepen, waarvan serogroep één het vaakst voorkomt. De concentratie aan legionellabacteriën wordt 

steeds uitgedrukt in een aantal kolonie vormende eenheden per hoeveelheid volume of kve/L. In het vervolg 

van deze masterproef zal telkens de Engelse term colony forming units per litre of de bijhorende afkorting 

cfu/L gebruikt worden. Voor zeer hoge concentraties wordt het volume soms verlaagd naar mL.  

De bacterie komt zowel in artificiële als natuurlijke bronnen voor zoals vijvers en fonteinen, opslagtanks, 

rivieren, grondwater en zelfs zout zeewater. De concentraties zijn in deze situaties meestal erg laag. Toch 

komen de bacteriën via deze bronnen in het drinkbaar water terecht. Over het precieze aantal bacteriën in 

het drinkbaar water is er weinig informatie te vinden. De watermaatschappij Farys (vroeger TMVW 

genoemd) heeft in Vlaanderen de taak het drinkwater te onderzoeken. Het voorschrift dat hiervoor werd 

opgesteld maakt pas melding van aanwezigheid van Legionella bij een concentratie hoger dan 25 cfu/L. In 

bijlage A is een voorbeeld van een dergelijk rapport te vinden. Door de mogelijke aanwezigheid van 

legionella, hoe klein die ook mag zijn, is elke sanitair warm water installatie een potentiële broeihaard. 

Algemeen kunnen we drie groeifasen in de ontwikkeling onderscheiden. Deze zijn weergegeven in  figuur 

2.2. [5] Hierbij dient opgemerkt te worden dat er geen eenheden zijn gebruikt op beide assen van de grafiek 

omdat de groei zeer sterk afhankelijk is van de condities waarin de bacteriën zich bevinden. In de eerste fase 

komt de groei relatief gezien traag op gang. De bacterie heeft even tijd nodig om voeding op te nemen 

waarbij de cellen gaan groeien. In de tweede fase verhoogt de snelheid, wat zorgt voor een exponentiële 

groei van de cellen. De snelheid wordt uitgedrukt volgens de ogenblikkelijke en gemiddelde 

verdubbelingstijd ti en tD. In een laboratorium wordt de exponentiële groeifase na minder dan 24 uur 

bereikt en bedraagt de gemiddelde verdubbelingstijd amper twee uur. In het geval van tapwater bedraagt 

dezelfde gemiddelde verdubbelingstijd door de beperktere aanwezigheid van voedingstoffen ongeveer één 

dag. De verdubbelingstijd is sterk afhankelijk van de heersende temperatuur. Hierdoor zijn de vermelde 

richtwaarden van respectievelijk twee uur en één dag niet steeds correct. Op figuur 2.3 is de gemiddelde 
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De bacterie heeft een zeer specifieke eigenschap waardoor een hardnekkige bestrijding noodzakelijk is. 

Legionella kan in een andere cel zoals een amoebe penetreren. Een amoebe is een eencellig diertje met een 

steeds veranderende vorm. Het organisme leeft als parasiet in de mens en voedt zich met bacteriën. [6] 

Maar in het geval van legionella zullen de bacteriën zich gaan vermenigvuldigen binnen de amoebe met de 

aanwezige voedingstoffen in de cel. Gedurende de vermenigvuldiging in de cel wordt de bacterie beschermd 

door de dikkere celwand van de amoebe. Dit maakt de overlevingskans van legionella veel hoger dan de 

legionellabacteriën in het water. Na een bepaalde tijd nemen de legionellabacteriën de volledige cel in en zal 

de amoebe opbreken. Indien de amoeben niet worden gedood door toepassing van een bepaalde 

bestrijdingsmethode, kan op deze manier de bacterie binnen enkele dagen opnieuw in grote concentraties 

in het water aanwezig zijn. Legionella kan ook lage temperaturen overleven. Wanneer de temperatuur 

onder de 20 °C zakt, zullen de cellen zich in een slaaptoestand begeven. Op deze manier kunnen de cellen in 

tapwater tot één jaar overleven. In laboratoria worden de bacteriën diep gevroren zodat ze meerdere jaren 

in leven blijven. [7] 

2.2.1 Infectie 

Zoals reeds in de inleiding gesteld werd, leidt een besmetting met de legionellabacterie tot legionellose. In 

de best gekende en meest beruchte vorm leidt dit tot de veteranen- of legionairsziekte. Klachten zoals hoest, 

koorts en hoofdpijn treden op binnen 48 uur, waarna een longontsteking zich ontwikkelt. De kans op 

sterfte is sterk afhankelijk van de fysieke toestand van het slachtoffer, maar kan oplopen tot 25 %. Indien je 

de longontsteking overleeft, blijven de aangemaakte antilichamen ongeveer vier jaar in het lichaam. Een 

tweede, minder ernstige vorm van besmetting is Pontiac Fever. De ziekte werd genoemd naar het eerste 

gekende voorval in de stad Pontiac in de Amerikaanse staat Michigan en lijkt op een griepepidemie. Een 

veel grotere groep van de bevolking is vatbaar voor dit ziektebeeld, maar gelukkig is Pontiac Fever niet 

dodelijk. Binnen 48 uur treden de ziekteverschijnselen op, na twee tot vijf dagen zijn de meeste personen 

opnieuw hersteld. Er is wel een kans op herval door het terug in contact te komen met besmet water. 

Ondanks de grote kans op sterfte bij de legionairsziekte en het voorkomen van de bacterie in quasi alle 

waterige milieus blijft het aantal gevallen nog beperkt. Er zijn verschillende voorwaarden die binnen de 

infectieketen moeten optreden en de vatbaarheid voor de ziekte verlagen. Bij het ontbreken van één van hen 

kan legionellose zich niet ontwikkelen. [8] 
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De tweede stap in de infectieketen is de ontwikkeling van aerosolen. In deze situatie betekent dit dat de 

bacterie zich via kleine waterdruppels in de omgeving zal verspreiden. Zulke waterdruppels zijn er in 

verschillende afmetingen. Grote waterdruppels zijn tot vijf mm groot, terwijl de kleinste aerosolen amper 

een diameter van één micrometer hebben. Hoe kleiner de aerosol, hoe lager de luchtverplaatsing is 

waardoor de kleinste druppels in de lucht blijven zweven. Voor legionella is echter niet mogelijk in de 

kleinste aerosolen van één tot twee micrometer aanwezig te zijn door de grootte van de bacterie. [10] 

Uit uitgevoerde testen blijkt de concentratie aan aerosolen gevoelig af te nemen bij een stijgende afstand 

boven het wateroppervlak. Zo zullen er vanaf 40 cm boven het oppervlak van een whirlpool nauwelijks nog 

aerosolen met een diameter van enkele microns aanwezig zijn.  

De inademing van de bacteriën via aerosolen is de derde stap in het infectieproces. Via opname door mond 

en neus kan de bacterie binnendringen in het ademhalingsstelsel. Hoe kleiner de aerosol, hoe dieper deze 

zal indringen in de longen. Daarom brengen de kleinste aerosolen die nog steeds de bacterie kunnen 

bevatten (2 tot 5 µm) de meeste risico’s met zich mee. Gelukkig heeft de mens enkele natuurlijke 

weerstandsmechanismen tegen legionellose die de opname van kleine aerosolen diep in de longen proberen 

verhinderen. 

Eerst wordt via filtratie door onder andere neusharen verhinderd dat een deel van de aerosolen indringt in 

de longen. Dieper in de longen wordt de fysische inertie van de deeltjes gebruikt. De aerosolen die niet snel 

van richting kunnen veranderen wordt tegengehouden in het kronkelend netwerk. Daarnaast zorgen fijne 

haartjes die zeer snel bewegen ervoor dat gevangen deeltjes worden uitgehoest.  

De laatste voorwaarde is de vatbaarheid voor de bacterie. Zoals reeds kort vermeld in het begin van deze 

paragraaf is er een verschil tussen Pontiac Fever en de legionairsziekte. De vatbaarheid voor het eerste 

verschijnsel is veel groter, maar de gevolgen zijn ook gevoelig kleiner. Gelukkig heeft de veteranenziekte 

maar effect op een beperkt aandeel van de bevolking. Mannen zijn kwetsbaarder voor de ziekte dan 

vrouwen en volwassenen ouder dan 40 zijn gevoeliger dan jongeren. Daarnaast hebben enkele factoren 

invloed op de natuurlijke weerstandmechanismen van onze longen. Bij rokers neemt de resistentie af of 

stopt deze volledig, wat de groep veel gevoeliger maakt voor infectie. Ook de vatbaarheid van reeds zieke 

mensen is groter omdat ze een lagere weerstand hebben tegen de bacteriën. Dit maakt bepaalde afdelingen 

in ziekenhuizen extreem gevoelig voor besmettingen. 
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2.3 Mogelijke bestrijdingsmiddelen 

2.3.1 Inleiding 

Om een mogelijke besmetting tegen te gaan, kiest men vanuit het bouwfysisch vakgebied de eerste stap van 

de infectieketen, namelijk de groei of proliferatie van de bacterie, te verhinderen. In theorie kan op elk van 

de vijf parameters, reeds vermeld in de vorige paragraaf, ingegrepen worden. In de praktijk is het echter 

moeilijk de stromingssnelheid te controleren. De pH-waarde kan niet aangepakt worden omdat het water 

drinkbaar moet blijven. De overgebleven voorwaarden kunnen we in twee categorieën onderverdelen: ten 

eerste de fysische behandeling met controle van temperatuur of UV-behandeling van het circuit en ten 

tweede een chemische behandeling met de afbraak van voedingstoffen en afzettingen in de leidingen. [11] 

2.3.2 Fysische behandeling 

2.3.2.1 Pasteurisatie 

Bij een thermische behandeling worden de cellen gedood door de hoge temperatuur van het water waarin 

ze zich bevinden. Deze fysische bestrijdingsmethode wordt ook wel pasteurisatie genoemd. Hierdoor is er 

geen kans meer dat er besmetting optreedt. Het voordeel is de zeer eenvoudige uitvoering zonder dat er 

potentieel giftige producten worden toegevoegd. Het water is echter niet steriel, op plaatsen waar de 

temperatuur lager is kan de bacterie blijven leven en zich zelfs vermenigvuldigen. 

De methode kan zowel kortstondig, onder de vorm van schokdesinfectie aan zeer hoge temperatuur, als 

continu worden toegepast. Bij een continu systeem zal de temperatuur gedurende het gebruik van de 

installatie steeds vrij ruim boven de kritische grens van 45 °C blijven. Op deze manier zullen de aanwezige 

bacteriën afsterven volgens onderstaande, exponentieel evoluerende, sterfratio.  

� = �� ∙ ���∙�  [12] 

met  B= constante 

 t= tijd dat bacterie wordt blootgesteld aan temperatuur 

 n= aantal aanwezige, levende cellen 

 n0 = aantal cellen op tijdstip t=0 

Formule 2.1 Exponentieel verloop sterfratio bij thermische behandeling 
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2.3.2.2 Ultraviolette straling 

Een andere mogelijkheid is het doden van de legionellabacteriën door middel van een UV-behandeling. Het 

stromende water in het circuit wordt gesteriliseerd door middel van lampen die licht met een kleine 

golflengte uitzenden. De evolutie van het aantal bacteriën verloopt, net zoals bij pasteurisatie, volgens een 

exponentieel verband. 

� = �� ∙ ���∙�∙�  [14] 

met  k = constante 

I = intensiteit van straling [µWs/cm²] 

 t = tijd dat bacterie wordt blootgesteld aan UV straling [s] 

 n = aantal aanwezige, levende cellen 

 n0 = aantal cellen op tijdstip t=0 

Formule 2.2: Exponentieel verloop sterfratio bij UV-straling 

Het product van intensiteit en tijd geeft de blootstelling aan ultraviolette straling. Aan de hand van deze 

grootheid kunnen we inschatten welke blootstelling er nodig is om een bepaalde hoeveelheid aan bacteriën 

te doden. Analoog aan de pasteurisatiemethode bestaat er bij de ultraviolette straling een één-decimale 

reductietijd bij blootstelling. Hiervoor is ongeveer 1 tot 2 mWs/cm² nodig. Stel dat het water wordt 

blootgesteld aan een natuurlijke UV straling van 1 µWs/cm², dan bedraagt de blootstellingstijd ongeveer 23 

minuten. [15] 

Er zijn echter een paar nadelen aan de sterilisatie door middel van UV straling. De optimale golflengte van 

260 nm is noodzakelijk om een hoge effectiviteit van de lamp te garanderen. Bij een kleine afwijking zal de 

efficiëntie reeds gevoelig dalen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de veroudering van de 

lampen. Hiervoor rekent men met een veiligheidsfactor van 2,5. Verder moet het water voldoende zuiver 

zijn zodat de straling voldoende diep in de waterstraal penetreert. Legionellabacteriën die zich achter 

onzuiverheden bevinden, zullen de ultraviolette lamp ongemerkt passeren. 

De behandeling is een continu lopend systeem dat enkel de concentratie aan bacteriën beïnvloedt die 

doorheen het circuit bewegen. Daar ligt het grootste probleem van deze bestrijdingsmethode. De 

legionellabacteriën die in een biofilm (de beste voedingsbodem voor legionella) blijven, worden niet 

behandeld en kunnen zich steeds verder blijven vermenigvuldigen. Ultraviolette straling kan dus niet de 

enige aanwezige bestrijdingsmethode zijn, maar blijft wel mogelijk in combinatie met een andere methode 

die legionella in elke locatie van de installatie kan bereiken en bestrijden.  
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2.3.3 Chemische behandeling 

Voor de ontwikkeling van bacteriën is er naast een lauwwarme temperatuur ook energie nodig. De 

energieleverancier voor bacteriën in leidingwater zijn enzymen. Door toepassing van vrij eenvoudige 

scheikundige reacties kunnen deze enzymen, meestal proteïnen, inactief gemaakt worden door middel van 

biocides. Dit is een meer algemene term voor producten die micro-organismen zoals de legionellabacteriën 

doden. [16] Er zijn enkele producten zoals chloor, koper- en zilverionen en waterstofperoxide die gebruikt 

kunnen worden voor dergelijke behandeling, terwijl er ook een verschil is tussen kortstondige en continu 

toegepaste systemen. 

Om een goede bestrijding te verkrijgen is een veelvuldige controle van de chemische dosering noodzakelijk. 

Een goed evenwicht tussen een voldoende lage dosering die geen gezondheidsrisico’s meebrengt en een 

voldoende hoge concentratie om de bestrijding van legionella te garanderen, vergt veel controle. Een hoog 

watergebruik kan de concentratie aan biociden in het circuit doen dalen. Een bijkomende installatie met 

doseerpomp is dus nodig om de concentratie op peil te houden, maar zorgt ook voor een extra kost. 

De legionellabacteriën zijn vatbaar voor biociden, maar niet alle cellen bewegen zich vrij en onbeschermd in 

de installatie. Zo heb ik al eerder vermeld dat de bacterie kan binnendringen in een grotere amoebe waar 

het zich gedurende een bepaalde periode kan ontwikkelen tot de amoebe te klein wordt. Om ook deze 

cellen te doden moet de behandeling sterker zijn zodat de biocides ook in de sterkere celwand van de 

amoeben kunnen binnendringen. In vele gevallen komt de bacterie voor in combinatie met een biofilm die 

stagnatie van water combineert met een ideale voedingsbodem. Amoebes die legionellabacteriën bevatten 

zijn ook vaak in een biofilm aanwezig. Zowel bij behandeling door middel van een hoge temperatuur of een 

concentratie aan biociden blijft het gevaar op groei van de celpopulatie in de biofilm aanwezig. Uitgevoerde 

metingen wijzen op een volledige afwezigheid van legionella in het circulerende water bij een temperatuur 

hoger dan 44,5 °C. Maar de beschermde bacteriën aanwezig in de biofilm hebben een niet nader bepaalde 

hogere temperatuur nodig om gedood te worden. [17] 
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2.3.3.1 Chloorbehandeling 

Twee chloorderivaten kunnen gebruikt worden als bestrijdingsmiddel: chloordioxide (ClO2) of 

waterstofhypochloriet (HOCl). Hyperchloreren kan zowel kortstondig als continu worden toegepast. Zelfs 

in het geval van een continue behandeling moet een hoge concentratie van zes ppm vrij chloor worden 

aangehouden. Het zorgt voor een onaangename geur en bijkomend is het vrijkomen van 

kankerverwekkende stoffen niet uitgesloten. De zuurtegraad of pH-waarde beïnvloedt het resultaat 

aanzienlijk. Bij een te hoge waarde zal HOCl omgezet worden tot OCl-, wat een veel minder sterk biocide is. 

[18] Daarboven kan dit systeem niet worden toegepast bij gegalvaniseerde of roestvrij stalen leidingen door 

het gevaar op corrosie.  

 

Figuur 2.6: Invloed van zuurtegraad op concentratie aan waterstofhypochloriet (HOCl) [18] 

Een beter alternatief is het continu behandelen met chloordioxide. De concentratie aan oxidantia, in dit 

geval negatief geladen chloorionen, moet 0,5 ppm bedragen. Het niet-metaaloxide kan in tegenstelling tot 

waterstofhypochloriet in alle courante leidingmaterialen gebruikt worden. Chloordioxide is zelfs krachtig 

genoeg om in een biofilm binnen te dringen en te blijven werken bij lagere debietsnelheden. De aanwezige 

installatie moet echter wel uitvoeriger zijn omdat het product pas verkregen wordt na een stoichiometrische 

dosering van zoutzuur (HCl) met natriumchloriet (NaClO2). De complexe procedure vergt veel kennis en 

een significante meerkost ten opzichte van andere methoden.  
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2.3.3.2 Ionisatie van zilverionen 

Een alternatief voor de chloorbehandeling is het gebruik van specifieke vrije metaalionen zoals zilverionen. 

De positief geladen deeltjes hechten zich op de licht negatief geladen bacteriën. Door de aanhechting 

wijzigen een aantal chemische processen binnen de cel die uiteindelijk tot de dood van de bacterie leiden. 

De snelheid van deze techniek is beperkt, waardoor een constante behandeling noodzakelijk is om de 

bestrijding te garanderen. 

Er zijn twee methoden die zeer licht verschillend zijn. In het eerste geval zorgen koperionen ervoor dat de 

bestrijdende zilverionen gelijktijdig kunnen binnendringen in de celwand om zo de cel inactief te maken. 

Een alternatief hiervoor is het gebruik van waterstofperoxide (H2O2) dat elektronen zal opnemen en de 

werking van de aanwezige concentratie aan zilverionen versterkt. 

In beide gevallen worden er geen bijproducten geproduceerd die verdere problemen voor de drinkbaarheid 

kunnen opleveren. De techniek kan ook de hardnekkigere biofilm bestrijden. Toch is de techniek zeker niet 

feilloos te noemen. Een groot probleem is de controle op de concentratie aan ionen en/of 

waterstofperoxide. In aanwezigheid van koper- en zilverionen is een constante monitoring erg complex en 

duur. Verontrustend is ook de onzekerheid op gewenning van de bacteriën tegen de zilverionen waardoor 

de bestrijding zijn effect op lange termijn kan verliezen. [19] 

De methode met waterstofperoxide is anderzijds vrij nieuw. Voorlopig is de controle op de aanwezige 

concentratie enkel mogelijk tussen 45 en 48 °C. Verder onderzoek is dus nodig vooraleer toepassing in een 

sanitair warm water installatie mogelijk is.  
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2.4 Aandachtspunten voor installatie 

Door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) zijn er twintig infofiches 

opgesteld rond twintig risicopunten voor legionella in sanitair warm water. De meeste kritieke punten 

kunnen teruggebracht worden tot twee aanleidingen: een kritische temperatuur (tussen 20 en 45°C) en een 

stagnering van het water. [20] De combinatie van beide is vooral aanwezig in expansievaten, voorraadvaten 

of verdeelleidingen in warme omgevingen. Daarom wordt de warmwaterproductie en warmwaterdistributie 

op 45 °C sterk afgeraden door het WTCB. 

Stagnatie kan in elke tak van een sanitair warm water installatie met een gering gebruik voorkomen. De 

situatie wordt pas kritiek als de leiding zich ook in een warme omgeving bevindt. Een voorbeeld hiervan is 

de aansluiting van een verdeelleiding aangesloten op een circulatieleiding. Door het warmteverlies 

afkomstig van de circulatieleiding, blijft een kort stuk op een lauwe temperatuur. Samen met de eventuele 

aanwezigheid van een bocht kan dit een ideale broeihaard vormen. Bij de verschillende tappunten zijn 

vooral douches risicovol omwille van de eenvoudige vorming van aerosolen die legionella kunnen bevatten.  

Daarnaast kunnen we enkele installaties van elkaar onderscheiden. Kleine, veelvuldig gebruikte sanitaire 

installaties zijn veel minder vatbaar door het gebrek aan stilstaand water. Het risico is groter bij grote 

installaties met een circulatieleiding waar bijvoorbeeld een deel van de installatie gedurende lange tijd niet 

wordt gebruikt. Dergelijk systeem pompt continu warm water in de circulatieleiding. Hierdoor stijgt vaak 

het comfort, maar ook het primair energieverbruik door het permanente warmteverlies in de leidingen. Het 

voldoende isoleren van de leidingen is noodzakelijk om de toeslag aan E-peilpunten ten opzichte van 

plaatselijke opwekkingsystemen te beperken. [21]  

De meest kritieke plaatsen zijn rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Ze combineren een groot 

sanitair warm water installatie met de aanwezigheid van mensen met een verzwakte weerstand. De 

maximale temperatuur aan het tappunt moet laag genoeg blijven voor de veiligheid van de mensen. 

Daarnaast staan sommige kamers in ziekenhuizen voor een bepaalde periode leeg, waarbij het stilstaand 

water een ideale voedingsbron vormt voor de bacterie. Dit doet de kans op besmetting toenemen. 
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2.5 Kritische concentraties 

Naast het kennen van de risicopunten is het ook nodig te weten hoe vaak controle nodig is en welke 

concentraties maximaal mogen optreden in een sanitair warm water installatie vooraleer er maatregelen 

getroffen worden. In deze paragraaf worden de regels in België, Nederland, Frankrijk en Europa besproken.  

2.5.1 België 

De regelgeving omtrent legionella is in ons land een regionale bevoegdheid. Zowel Brussel, Wallonië en 

Vlaanderen hebben de mogelijkheden eigen regels op te leggen. Op dit moment beschikt enkel Vlaanderen 

over een uitgebreid beschreven besluit dat geldig is voor verschillende installaties. In Brussel en Wallonië 

zijn enkel zwembaden onderhevig aan een specifieke wetgeving. Voor alle andere installaties worden 

algemene maatregelen, voorgesteld in paragraaf 2.6, gebruikt om een hoge concentratie aan legionella te 

vermijden. 

In het Vlaams Legionellabesluit worden de sanitaire installaties ingedeeld in twee risicocategorieën voor 

publiek toegankelijke plaatsen. Installaties met een hoog risico zijn publieke gebouwen waar een 

behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen aanwezig is. Een matig risico is gekoppeld 

aan publieke toegankelijke installaties met een collectieve warmwatervoorziening. In beide gevallen moet er 

voor minstens 15 mensen een potentieel besmettingsrisico met legionella zijn. In het geval van een matig 

risico en minder dan 40 personen die gevaar lopen wordt het beleid versoepeld. Het opslagvat moet een 

temperatuur van minstens 60 °C bereiken en een jaarlijkse controle van de installatie is voldoende. Alle 

andere installaties zijn in principe niet genoodzaakt de regelgeving te volgen. Over het aantal metingen is 

weinig concrete informatie. Volgens de wetgeving wordt dit bepaald in het opgestelde beheersplan dat 

aanwezig is voor indienstneming van de installatie. Hierin worden ook specifiek voor het circuit de 

risicopunten opgesomd. Inrichtingen die volledig voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT) zijn 

zelfs vrijgesteld van metingen. De specifieke limieten voor inrichtingen van beide risicogroepen worden 

weergegeven in tabel 2.1.  

Voor alle inrichtingen die vallen onder deze wetgeving is temperatuurbeheersing de standaard 

beheersmaatregel. Hierbij wordt het water buiten het temperatuursinterval [25 °C, 55 °C] gehouden. De 

verschillende maatregelen die ofwel verplicht of onder aanbeveling worden toegepast zijn gericht op het 

verlagen van de kans op proliferatie. Voor alternatieve beheersmaatregelen is een proefproject noodzakelijk. 

Eerst moeten externe experten aangesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid de aanvraag 

goedkeuren. Daarna wordt het proefproject opgestart en een eindrapport en evaluatieverslag geformuleerd. 



  18   

Met deze informatie zal uiteindelijk de Hoge Gezondheidsraad beslissen of de installatie voldoet aan de 

veiligheidseisen omtrent legionella. [22] 

inrichting niveau grens concentratie maatregel 

Hoog 

risico 

waakzaamheid bij ≥ 30 % van stalen > 

1000 cfu/L 

- gebruikers die tot risicogroep behoren worden 

ingelicht 

verhoogde 

waakzaamheid 

bij ≥ 30 % van stalen > 

10 000 cfu/L 

- evaluatie van installatie met beheersplan 

- maatregelen treffen om concentratie te doen dalen 

- maandelijks metingen zolang de concentratie 

> 10.000 cfu/L blijft 

melding - bij 3 opeenvolgende 

metingen > 10.000 cfu/L 

- bij 3 opeenvolgende 

stalen aan zelfde 

meetpunt > 10 000 cfu/L 

- bij ≥ 30 % van stalen 

> 100 000 cfu/L 

- melding van overschrijding aan afdeling Toezicht 

Volksgezondheid 

- aerosolproducerende installaties zoals douches 

worden afgesloten 

daling 

waakzaamheid 

representatieve stalen 

< 100.000 cfu/L 

- terug in gebruik 

- intensieve opvolging voor 3 maanden 

Matig 

Risico 

verhoogde 

waakzaamheid 

bij ≥ 30 % van stalen  > 

10 000 cfu/L 

- evaluatie van installatie met beheersplan 

- maatregelen treffen om concentratie te doen dalen 

- maandelijks metingen zolang de concentratie 

> 10.000 cfu/L blijft 

melding bij ≥ 30 % van stalen 

> 100 000 cfu/L 

- melding van overschrijding aan afdeling Toezicht 

Volksgezondheid 

- gebruikers worden verwittigd en personen die tot 

risicogroep behoren wordt afgeraden nog gebruik te 

maken van de inrichting 

buiten gebruik na 1 maand is nog steeds 

≥ 30 % van stalen 

> 100 000 cfu/L 

- aerosolproducerende installaties zoals douches 

worden afgesloten 

Tabel 2.1: Kritische concentraties aan legionellabacteriën in Vlaanderen [23] 
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2.5.2 Nederland 

In Nederland vormt het Drinkwaterbesluit (Besluit van 23 mei 2011) de wetgeving over de productie en 

distributie van drinkbaar water. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de preventie van legionella. [24] De opgestelde 

regels zijn echter enkel van toepassing op zogenaamde prioritaire instellingen die in tabel 2.2 worden 

opgesomd. Alle andere installaties zoals een collectieve opwekking van sanitair warm water vallen niet 

onder deze regels en worden onder een lage risicoklasse gegroepeerd. De verantwoordelijkheden liggen bij 

de eigenaar van het gebouw en het drinkwaterbedrijf. Een professionele controle wordt enkel aangeraden, 

net zoals het gebruik van eenvoudige preventiemaatregelen zoals een voldoende hoge temperatuur van 

minimum 60 °C, frequent spoelen/ gebruiken van alle leidingen en het volledig afkoppelen van niet-

gebruikte delen van het circuit.  

Overzicht van prioritaire instellingen volgens Drinkwaterbesluit  

- ziekenhuizen en zorginstellingen 

- verblijfsaccommodaties 

- asielzoekerscentra 

- gevangenissen en verwante inrichtingen 

- badinrichtingen 

- kampeerterreinen 

- jachthavens 

- truckstops, benzinestations e.d. met openbare douches 

 

Tabel 2.2: Prioritaire instellingen in Nederland [25] 

In het Drinkwaterbesluit zijn veel striktere en strengere regels bepaald. Als eerste stap zijn prioritaire 

instellingen verplicht een preventieve risicoanalyse uit te voeren bij de opstart van de installatie. Bij een 

voldoende grote aanpassing van de installatie moet binnen de drie maanden opnieuw dezelfde analyse 

worden uitgevoerd. Afhankelijk van de gemeten concentratie aan legionellabacteriën worden de stappen in 

tabel 2.3 ondernomen. Indien er geen normoverschrijding optreedt, moet er om de zes maanden metingen 

worden uitgevoerd. Enkel indien de installatie minder dan zeven maand per jaar in gebruik is, volstaat een 

jaarlijkse controle.  
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 grens concentratie stappenplan 

1. > 100 cfu/L 

(normoverschrijding) 

informeren van eigenaar en verantwoordelijke voor drinkwaterinstallatie 

 > 1000 cfu/L bijkomend binnen 48 h melding aan de Inspectie Leefomgeving & Transport 

(ILT) 

2.  opstellen en/of  uitvoeren van beheersplan 

- bijhouden van logboek  

- tijdelijk afsluiten van (deel van) installatie  met dagelijks spoelen zonder 

verneveling of toepassen van microfiltratie filters op vernevelende tappunten 

- besmettingsanalyse om oorzaak te onderzoeken 

3.  uitvoeren maatregelen voorgesteld in de besmettingsanalyse 

4.  besmette deel desinfecteren (thermisch of chemische behandeling 

5.  herbemonstering binnen twee dagen na desinfectie 

 > 1000 cfu/L - vervolgmelding aan ILT 

- stap 1 tot 5 opnieuw 

 tussen 100 en 1000 cfu/L - afmelding aan ILT (indien van toepassing) 

- stap 1 tot 5 opnieuw 

 < 100 cfu/L - afmelding aan ILT 

- toelating om installatie terug in gebruik nemen of filters te verwijderen 

Tabel 2.3: Stappenplan legionellabestrijding voor prioritaire instellingen in Nederland [26] 

De term ‘microfiltratie filters’ in deze tabel vereist nog uitleg. Door filters te gebruiken met een maaswijdte 

van 0,2 µm zullen er zich geen waterdruppels ontwikkelen die groot genoeg zijn om de legionellabacterie te 

bevatten. Deze techniek is bewust niet opgenomen in paragraaf 2.3 omtrent de bestrijdingstechnieken. De 

techniek belemmert de besmetting met de bacterie, maar heeft geen enkele invloed op de ontwikkeling van 

legionella. Het enige voordeel is dat de installatie verder gebruikt kan worden zonder gevaar, hoewel het 

debiet door dergelijk systeem kan afnemen en zeer frequent onderhoud noodzakelijk en duur is. 
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2.5.3 Frankrijk  

Voor gebouwen in Frankrijk zijn er twee documenten omtrent het besmettingsrisico van legionella. Er is  

een wetgeving voor luchtbevochtigingsystemen en voor sanitair warm water installaties. Enkel het laatste 

document is van toepassing op het onderwerp van deze masterproef. De regelgeving (wet van 1 februari 

2010) omschrijft de verschillende installaties die gevoelig zijn voor legionella, het nodige toezicht en de 

kritische grenzen waarbij opgetreden moet worden. [27] Net zoals bij het Vlaamse Legionellabesluit vallen 

niet alle gebouwen met een sanitaire voorziening onder de voorschriften. Gebouwen met een collectieve 

opwekking van warm water in combinatie met de aanwezigheid van aerosolproducerende tappunten 

moeten de wetgeving naleven, terwijl kleine individuele installaties buiten beschouwing vallen. 

Voor de frequentie van de controle wordt er één type afzonderlijk behandeld, namelijk inrichtingen in de 

gezondheidssector. Dit komt overeen met de hoog risico-inrichtingen in de Vlaamse wetgeving. Samen met 

de andere inrichtingen vormen er zich twee types die elk gecontroleerd moeten worden via 

temperatuurcontrole en analyse van concentratie aan legionella. In tabel 2.4 is de frequentie hiervoor 

weergegeven. 

Type 1 – zorginstellingen controle temperatuur controle legionella 

uitvoer van warm water productie (bv. uitvoer opslagvat) continu/ 1x per dag  

bodem opslagvat voor opwekking of opslag van warm water  1x per jaar 

meest risicovolle punten voor de ontwikkeling van legionella continu/ 1x per week 1x per jaar 

meest representatieve punten van de installatie waar 

infectiegevaar mogelijk is (aerosolproducerende tappunten, 

tappunten gebruikt door gevoelige mensen…) 

continu/ 1x per week 1x per jaar 

retour van circulatieleiding (indien aanwezig) continu/ 1x per dag 1x per jaar 
   

Type 2 – alle andere inrichtingen   

uitvoer van warm water productie (bv. uitvoer opslagvat) 1x per maand  

bodem opslagvat voor opwekking of opslag van warm water  1x per jaar 

meest risicovolle punten voor de ontwikkeling van legionella 1x per maand 1x per jaar 

retour van circulatieleiding (indien aanwezig) 1x per maand 1x per jaar 

Tabel 2.4: Frequentie van controle op legionella in sanitair warm water installaties in Frankrijk 
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De kritische grens bij de uitgevoerde metingen voor het bepalen van een concentratie aan legionella 

bedraagt 1000 cfu/L. Bij overschrijding moet de verantwoordelijke maatregelen treffen om de bescherming 

van de gebruikers te herstellen. Eerst start men met een uitgebreide analyse van de installatie. Op basis van 

de analyse zal men proberen gericht de bron van het probleem aan te pakken. Indien na een latere controle 

nog steeds een te hoge concentratie aanwezig is, gaat men over tot een chemische of thermische desinfectie 

van de sanitaire installatie.  

2.5.4 Europese Unie 

De technische richtlijnen geformuleerd door de European Working Group for Legionella Infections 

(EWGLI) zijn ondersteunend voor alle lidstaten van de Europese commissie. [28] Daardoor is de 

informatie beknopter en minder specifiek. Anderzijds is er geen beperking van de doelgroep tot publieke 

inrichtingen. De maatregelen zijn bovendien geldig voor zowel koud als warm water installaties. 

grens concentratie maatregel 

tussen 1000 en 

10 000 cfu/L  

bij < 20% van 

stalen 

- opnieuw stalen nemen 

- indien opnieuw een gelijkaardige hoeveelheid stalen besmet zijn, is 

het aangeraden maatregelen te treffen om de concentratie te doen dalen 

bij > 20% van 

stalen 

kans op kolonie aan bacteriën in vrij lage concentratie 

- verplicht om maatregelen te treffen om concentratie te doen dalen 

- desinfectie moet overwogen worden 

meer dan 10 000 cfu/L - opnieuw stalen nemen 

- onmiddellijk maatregelen treffen om concentratie te doen dalen bv. 

desinfectie 

Tabel 2.5: Kritische concentraties aan legionella volgens EWGLI 
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2.6 Maatregelen 

De maatregelen zijn opgesomd in de studie van de Best Beschikbare Technieken (BBT) door het Agentschap 

Zorg en Gezondheid. [29] In grote mate zijn deze maatregelen gelijkaardig aan de maatregelen beschreven 

door de EWGLI.  

De verschillende mogelijkheden zijn te verdelen in drie methoden die elk onafhankelijk de groei van 

legionellabacteriën kunnen beperken. Alles begint met het goed monitoren van de sanitair warm water 

installatie. Bij een goede controle van kritieke plaatsen kan een probleem snel opgemerkt worden en 

mogelijk besmettingsgevaar beperkt worden. De meeste principes zijn vaak noodzakelijk om de twee hierop 

volgende methoden van bestrijding uit te voeren.   

- opstellen van risicoanalyse en beheersplan gekoppeld aan regelmatig uitgevoerde metingen 

- plaatsing van thermometers aan uitvoer- en, indien aanwezig, retourleiding van het circuit  

- plaatsing en gebruik van afsluitkranen voor kringen die gedurende een langere periode geen 

gebruik van water vertonen 

- aanwezigheid van inspectieluiken ter hoogte van terugslagkleppen 

- aflaatmogelijkheden voor opslagvaten zodat deze op regelmatige basis gereinigd kunnen worden 

De twee andere methoden volgen uit de twee reeds vermelde risicocategorieën, namelijk temperatuur en 

stagnering van water. De meest toegepaste maatregel in vele landen is het opleggen van een voldoende hoge 

temperatuur in het opslagvat om ontwikkeling van legionella te voorkomen. Een uitgebreid overzicht van 

alle maatregelen met invloed op de heersende temperatuur in de installatie zijn hieronder weergegeven.  

- bij installaties met een opslagvat moet afhankelijk van de het risico van de installatie het volledig 

aanwezig volume in het vat minstens één uur per week of per dag boven 60 °C worden gebracht 

(vaak wordt deze temperatuur uit eenvoud en veiligheid continu aangehouden) 

- aan elk tappunt is het mogelijk een temperatuur van 70 °C te bereiken  

- de temperatuur van het koud water moet lager zijn dan 25 °C zodat in deze leiding geen groei kan 

optreden 

- bij aanwezigheid van een circulatieleiding mag de temperatuur aan het einde van de 

circulatieleiding maximum 5 °C lager liggen dan de vertrektemperatuur aan het opslagvat 

(leidingen naar de verschillende tappunten die maximum vijf meter lang zijn en een volume 

hebben kleiner dan drie liter moeten hier niet aan voldoen) 
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- het goed isoleren van circulatieleidingen zorgt voor minder leidingverliezen waardoor het 

minimale verval tussen vertrek- en retourtemperatuur van circulatieleiding mogelijk is binnen de 

toelaatbare debieten 

- leidingen mogen nooit gezamenlijk geïsoleerd worden of zich te dicht bij elkaar bevinden om te 

vermijden dat er in de leiding met koud water te hoge temperaturen optreden 

De volgende maatregelen mijden stagnatie van water in bepaalde delen van een installatie en daarmee ook 

de kans op proliferatie van legionella.  

- een eenvoudig tracé met weinig bochten vermindert de drukverliezen en de kans op stagnering van 

water 

- een regelmatig gebruik van warm water vermijdt dode takken 

- het stroomopwaarts plaatsen van minder gebruikte takken beperkt de lengte van de leiding met 

stilstaand water 

- bij hergebruik na een lange periode van stilstand moet de leiding voldoende gespoeld worden. 

- bufferreservoirs moeten in grootte en aantal beperkt blijven 

- het niet isoleren van verdeelleidingen zorgt ervoor dat het stilstaand water sneller afkoelt naar 

kamertemperatuur en minder lang in het kritieke temperatuursinterval blijft 
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2.7 Conclusies literatuur 

De laatste decennia zijn er grote stappen genomen in het verlagen van het energiegebruik voor gebouwen. 

Op gebied van energiegebruik voor sanitair warm water is er echter geen vooruitgang. Door de totale 

afname stijgt het belang van deze component.  

Het hoge energiegebruik is toe te schrijven aan de hoge temperatuur in de volledige sanitair warm water 

installatie voor bestrijding tegen legionella. De hardnekkige bacterie is in zeer lage concentraties aanwezig 

in het drinkwater en kan zich bij bepaalde condities op vlak van temperatuur, zuurtegraad, stagnering en 

voedingstoffen gaan vermenigvuldigen. De infectieketen is lang en moet volledig aanwezig zijn om een 

besmetting te verkrijgen. Indien de persoon besmet raakt, is in het geval van de ontwikkeling van de 

legionairsziekte de kans op sterfte reëel. Hoe veel gevallen er precies zijn, is moeilijk in te schatten. 

Longontstekingen komen niet uitsluitend door besmetting met legionella voor waardoor mogelijk vele 

gevallen van besmetting nooit ontdekt worden. Een onderzoek naar de oorzaak van een longontsteking is 

namelijk niet verplicht. 

Ook in recente literatuur komt nog steeds pasteurisatie als de beste bestrijding voor legionella naar voor. 

Het is zonder extra installaties toepasbaar, de controle is eenvoudig en er is geen gevaar op vergiftiging door 

chemische producten. Daarnaast bereikt het warme water elke plek in het circuit en kan het ook een niet-

bewegende broeihaard bestrijden.  

Echt overtuigende alternatieven zijn er voorlopig niet. Andere fysische en chemische bestrijdingsmiddelen 

vergen veel controle en vaak ook meer budget. In de meeste landen is de regelgeving ook specifiek gericht 

op de huidige toepassing van hogere temperaturen wat de implementatie van de nieuwe 

bestrijdingsmethoden niet makkelijker maakt. Bij het kritisch bekijken van de maatregelen valt de grote 

marge op tussen het temperatuursinterval waarbij legionella groeit, met name 25 tot 45 °C, en de opgelegde 

temperatuur voor het circuit. Door de heersende politiek waarbij weinig controles worden uitgevoerd is de 

veiligheidsmarge voldoende groot gehouden. De keuze valt dus op een installatie die weinig kost op vlak 

van onderhoud, maar veel op vlak van energiegebruik.  

Het grootste nadeel van pasteurisatie dat wordt opgegeven, is het gevaar op brandwonden door een hogere 

temperatuur aan de tappunten. Het hoge energiegebruik wordt zelden vermeld, ook niet in recente 

literatuur. Een reden kan het gebrek aan interdisciplinair onderzoek zijn. Er is weinig tot geen overleg 

tussen de wetenschappers die de bacterie bestuderen en de bouwfysici die gespecialiseerd zijn in het 

beperken van het energiegebruik in de woning. Er is dus een inhaalslag nodig in het onderzoek naar 
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energiezuinige bestrijdingen van de legionellabacterie. Hierbij is het noodzakelijk dat de veiligheid en 

gezondheid van de gebruikers prioritair is vooraleer we van een geslaagde oefening kunnen spreken en een 

effectieve energiewinst mogelijk is. Door het gebrek aan goede alternatieven voor de bestrijding lijkt het in 

eerste instantie dan ook nuttig te kijken hoe de huidige principes op basis van temperatuur geoptimaliseerd 

kunnen worden. Daarvoor moet er onderzocht worden bij welke temperaturen en debieten er effectief een 

ontwikkeling van legionella zal optreden. Dit is één van de uitgangspunten van de masterproef. 

Maar vanaf wanneer kan er gesproken worden van een gevaarlijke concentratie aan legionella? Na het 

bespreken van vier wetgevingen zijn er duidelijk enkele verschillen en gelijkenissen te zien. Met 

uitzondering van de Europese maatregelen is de doelgroep steeds zeer specifiek. Een groot deel van de 

opgestelde documenten zijn steeds van toepassing op een beperkte groep van gebouwen, namelijk 

zorginstellingen. Dit is enerzijds logisch door een hogere kans op besmetting van de gebruikers door hun 

leeftijd en/of gezondheid, maar anderzijds ook teleurstellend. Andere inrichtingen zoals sanitaire 

installaties in sportcentra of collectieve opwekking van sanitair warm water in appartementsgebouwen 

vallen vaak niet onder de strenge regelgeving. Enkel een klassieke en zeer eenvoudige maatregel zoals het 

voldoende hoog houden van de temperatuur in het opslagvat moet nageleefd worden. 

De kritische concentratiegrens is dan weer erg verschillend. In Nederland ligt de grens voor prioritaire 

instellingen met 100 cfu/L het laagst. In Vlaanderen moet bij een gelijkaardige inrichting zoals een 

ziekenhuis pas bij herhaaldelijk optreden van 10 000 cfu/L de installatie (of een deel ervan) afgesloten 

worden voor gebruik. Een factor van honderd verschil is opmerkelijk te noemen in een periode van steeds 

toenemende Europese wetgevingen. Europese maatregelen die alle landen aanzetten tot een eenduidige, 

overzichtelijke en strenge wetgeving zou het risico op ontwikkeling van de legionellabacterie beter in kaart 

kunnen brengen. 
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Figuur 3.1: Basismodel sanitair warm water installatie

Figuur 3.2: Werkomgeving TRNSYS 
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3. Simulatie basismodel sanitair warm water 

De eerste stap naar een simulatie van legionella in een sanitair warm water (SWW) installatie is het 

opstellen van een basismodel. Hiervoor worden twee mogelijke simulatieomgevingen gebruikt: TRNSYS en 

Modelica. Een opstelling, bestaande uit een boiler of opslagvat met een aanvoer van warm water via een 

ketel en een aanvoer van koud water, één tappunt en een circulatieleiding met pomp, biedt de kans kennis 

te maken met beide programma’s. De opstelling moet een goed inzicht geven in de werking van en de 

verschillen tussen beide simulatieprogramma’s. Eerst wordt TRNSYS besproken, daarna komt Modelica 

aan bod. 

3.1 Opstelling model in TRNSYS 

3.1.1 Algemene werking  

Met het programma TRNSYS, wat staat voor Transient System Simulation Tool, is het mogelijk om 

dynamische simulaties uit te voeren op gebouwniveau. [30] Binnen de onderzoeksgroep Bouwfysica, 

Constructie en Klimaatbeheersing van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw is er reeds een uitgebreide 

kennis in de TRNSYS software. Het wordt voornamelijk gebruikt voor multi-zone Building Energy 

Simulations of BES. 

In deze masterproef wordt hoofdzakelijk gewerkt met de Simulation Studio weergegeven in figuur 3.2. 

Hierin wordt het te modelleren systeem op een visuele manier voorgesteld. Het is opgebouwd uit een aantal 

componenten, reeds aanwezig in de programmabibliotheek, die de verschillende elementen in een effectieve 

sanitair warm water installatie moeten voorstellen. Om resultaten te verkrijgen moeten alle onbekenden die 

we willen onderzoeken handmatig verbonden worden met componenten die een uitvoer of output 

genereren. Bij een toename van het aantal componenten neemt dit veel tijd in beslag. De twee gebruikte 

types zijn type 65 Online Plotter en type 25 Printer. Zij zullen elk respectievelijk voor een grafische output 

en een rekenblad met resultaten van alle gekozen parameters zorgen. 

De specifieke componenten van de sanitair warm water installatie zijn hoofdzakelijk te vinden in de 

mappen Hydronics en Thermal Storage van het softwarepakket TRNSYS 16.1.  
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3.1.2 Gebruik van componenten  

Eerst is geprobeerd de nodige componenten voor het basismodel te begrijpen. De resultaten van dit proces 

zijn niet zo belangrijk. Het is wel noodzakelijk de verschillende componenten en de bijhorende 

mogelijkheden in het model in te schatten.  

Centraal in het systeem staat het opslagvat. De simulatie van dit onderdeel zal invloed hebben op het 

temperatuursverloop in het verdere circuit. In de bibliotheek zijn er een aantal componenten aanwezig die 

verschillende boilertypes beschrijven. In de componentenbibliotheek onder de map Thermal Storage zijn er 

drie verschillende types te vinden die in eerste instantie lijken te voldoen aan de nodige vereisten van het 

systeem. Zo is in elk van de drie types een ingebouwde elektrische warmtewisselaar aanwezig en kan bij 

type 4 Stratified Storage Tank de locatie van de aansluitingen precies bepaald worden. Om de ketel 

beschreven in het basismodel te simuleren, wordt gebruik gemaakt van een externe bron met warm water 

gekoppeld aan een externe thermostaat. 

Component type 114 Single Speed Pump bepaalt het massadebiet in het circuit. De pomp wordt gekoppeld 

aan de retourleiding van het circuit. Zo zal de pomp steeds water naar het opslagvat sturen in plaats van het 

water te onttrekken. Daarnaast is de temperatuur er ten opzichte van de vertrekleiding uit het opslagvat ook 

iets lager wat de levensduur van de pomp verlengt. 

Om de simulatie te laten functioneren is er een gebruik aan de ingevoerde kraan nodig. Een gebruiksprofiel 

is onder andere mogelijk via het toevoegen van een type 14h General Forcing Function. In combinatie met 

een type 14f Flow Diverter wordt het opgegeven procentueel gebruik afgeleid naar het tappunt. Het overige 

deel wordt terug door de retourleiding naar de pomp gestuurd. Door middel van een aanvoer van koud 

water die identiek is aan het gebruik bij het tappunt blijft het debiet steeds gelijk. In het eerste model was 

een zichtbaar resultaat het enige doel zodat de werking van het systeem te controleren valt. De waarden van 

het opgegeven gebruik aan het tappunt zijn dus niet getoetst aan de realiteit. 

Een andere belangrijke component in het model is de meest voor de hand liggende, namelijk type 31 Pipe 

Duct dat de verschillende waterleidingen in de installatie zal simuleren. Hierbij kan zeer eenvoudig de 

lengte en het warmteverlies uitgedrukt in kJ/h m²K worden opgegeven. Een overzicht van het volledige 

circuit is weergegeven op figuur 3.3. 
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3.2 Opstelling model in Modelica 

De reeds uitgebreide kennis van de TRNSYS-software binnen de onderzoeksgroep verklaart deels de keuze 

voor dit simulatieprogramma. Het grote nadeel van het softwarepakket is de moeilijke implementatie van 

een gedetailleerd groeimodel voor legionellabacteriën. Voor het lopend doctoraatsonderzoek van ir. arch. 

Elisa Van Kenhove, dat de bestaande kennis over legionella in thermodynamica en biologie wil 

samenbrengen in een geïntegreerd model, zal in Modelica worden gewerkt.  

Het is dan ook interessant een vergelijking tussen beide simulatieprogramma’s te maken. Uit analogie is 

geprobeerd het basismodel van een sanitair warm water installatie met circulatieleiding ook in Modelica op 

te stellen. Aan de hand van dit concreet voorbeeld moet het mogelijk zijn de voor- en nadelen van beide 

programma’s te kunnen inschatten.  

3.2.1 Inleiding 

Modelica is in basis een programmeertaal die aan de hand van vergelijkingen complexe fysische systemen 

kan simuleren. [31] Het grote verschil met TRNSYS is de toegankelijkheid van de gecodeerde tekst 

Modelica text naast de visuele omgeving Diagram voor alle gebruikers. De combinatie van C++ 

programmeertaal en de visuele weergave met componenten maakt Modelica anders dan TRNSYS. Elke 

wijziging in één van beide omgevingen heeft zijn invloed op het model. Een grote community werkt in deze 

open-source omgeving waardoor problemen snel worden verholpen, terwijl de mogelijkheden steeds 

toenemen. Modelica laat de gebruikers toe nieuwe bibliotheken met componenten van verschillende 

ontwikkelaars vrij te downloaden en deze te gebruiken in een eigen model.  

Om een model te gaan simuleren zijn er twee delen nodig: de editor geschreven volgens de Modelica-

programmeertaal en een ondersteunde simulatieomgeving. Verschillende softwarepakketten combineren 

beide. In basis werken de meest voorkomende op een gelijkaardige manier. Toch is elk programma anders. 

In deze eerste fase is gewerkt met Dymola 2015, een commerciële simulatieomgeving. Er bestaan ook 

varianten die gratis te verkrijgen zijn, zoals OpenModelica. Dit werkt echter trager en minder intuïtief en 

maakt de omgeving minder gebruiksvriendelijk. 
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3.2.2 Gebruik van componenten 

Indien de nodige componenten aanwezig zijn, kan alles in de visuele weergave worden voltooid. Maar bij 

een gebrek aan de reeds geprogrammeerde component is het mogelijk, mits de kennis van 

programmeertaal, aanpassingen door te voeren. Eenvoudige vergelijkingen kunnen ook rechtstreeks en 

zonder een component in Modelica text worden doorgevoerd.  

In een eerste fase wordt gestart met het gebruik van componenten uit de standaardbibliotheek. Onder de 

map Fluid zijn naast enkele handige voorbeelden de meeste componenten te vinden. Op enkele vlakken is 

het programma vanaf het eerste ogenblik geavanceerder dan TRNSYS. Elk model bevat standaard 

systeemwaarden die gebundeld zijn in de component System weergegeven in de linkerbovenhoek van figuur 

3.5. Bij het opbouwen van het model is enkel een visuele koppeling tussen de gebruikte componenten 

noodzakelijk om het model te laten functioneren. Bij simulatie wordt de evolutie van alle onbekenden in 

het systeem berekend. Nadien kunnen alle parameters aan- of afgevinkt worden.  

Met de aanwezige componenten in de standaardbibliotheek is het moeilijk het opslagvat correct te 

simuleren. De boiler wordt nu opgevat als een leiding met een vast debiet aan warmtetoevoer waarbij het 

niet mogelijk is een thermostaat toe te voegen. De uitgebreide ontwikkeling van Modelica maakt het 

mogelijk andere bibliotheken toe te voegen die het gemis van een component kunnen opvangen. Eén van 

deze bibliotheken is IDEAS en wordt ontwikkeld aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het bevat 

hoofdzakelijk componenten die gericht zijn op gebouwsimulaties. Mijn persoonlijke introductie van dit 

pakket vond plaats op de crashcourse Modelica georganiseerd op 8 oktober 2014 door KU Leuven. Onder 

de map Fluid bevinden zich enkele visueel uitgewerkte componenten van sanitair warm water systemen die 

niet voorkomen in de standaardbibliotheek van Modelica. StorageTank_OneIntHX is bijvoorbeeld een zeer 

gedetailleerd model van een opslagvat met warmtewisselaar. Deze component kan het gebrek aan een goede 

simulatie van het opslagvat bij het vorig model opvangen. Ook voor andere, meer eenvoudige componenten 

bestaat in de IDEAS-bibliotheek een alternatief. Dit maakt het mogelijk de installatie volledig op te bouwen 

uit componenten van deze nieuwe bibliotheek. Dit is weergegeven in figuur 3.6.  

Het gebruiksprofiel Waterverbruik1dag is in Modelica opgesteld op basis van een .csv-bestand. Dit maakt 

een rechtstreekse invoer van Excelgegevens naar de simulatieomgeving mogelijk. Complexe tapprofielen 

kunnen op deze manier eenvoudig vanuit een rekenblad in Modelica worden ingevoerd. Een opslagtank of 

expansievat is in Modelica steeds noodzakelijk. In tegenstelling tot TRNSYS is dit vat verplicht in het model 

omdat de vloeistof, in dit geval water, is opgegeven. Hierbij moet een uitzetting van de vloeistof mogelijk 

zijn. 
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Figuur 3.5: Basismodel sanitair warm water installatie in Modelica 

 

 
Figuur 3.6: Basismodel sanitair warm water installatie met IDEAS-componenten in Modelica 



35 

3.3 TRNSYS versus Modelica 

Door de recentere lancering ten opzichte van TRNSYS 16.1 valt in een eerste fase de modernere lay-out van 

Dymola 2015 op. Er zijn enkele kleine aanpassingsmogelijkheden in de visuele omgeving zoals het spiegelen 

van de iconen en het eenvoudig aanpassen van het traject van verbindingen. Dit maakt het diagram 

intuïtiever en overzichtelijker. Het zijn visuele verschillen die de beoordeling vooral subjectief beïnvloeden 

en niet gerelateerd zijn aan de werking van het programma.  

Er zijn ook structurele verschillen waarvan sommige reeds aan bod zijn gekomen. Door de aanwezigheid 

van zowel programmeertaal en de visuele omgeving is de aanpasbaarheid in Modelica een stuk hoger. Het 

vrij toevoegen van nieuwe bibliotheken met componenten sluit perfect aan bij de aanpasbaarheid. Een 

component wijzigen of toevoegen in TRNSYS vergt het gebruik van software zoals Microsoft Visual Studio 

die het aanpassen van programmeertaal toelaat. Bij elke wijziging moet de software opnieuw gecompileerd 

worden en neemt dit veel tijd in beslag. 

Uit het opgestelde basisschema blijkt dat TRNSYS meer mogelijkheden biedt op vlak van sanitair warm 

water installaties. De reeds aanwezige componenten zijn overzichtelijk en bieden voldoende 

aanpasbaarheid. In de standaard Modelica-bibliotheek is dit niet het geval, maar kan men beroep doen op 

andere bibliotheken zoals IDEAS. 

Het bouwen van een model verloopt anders. Om elke component deel te maken van de installatie zijn 

verbindingen noodzakelijk. Bij TRNSYS vergt elke verbinding nog extra informatie. De resultaten 

verkregen in de ene component worden niet automatisch doorgestuurd naar de invoerwaarden van de 

volgende component. Door de manuele methode heb je als gebruiker wel volledige controle over de 

resultaten. In Dymola 2015 verloopt alles automatisch en zijn geen plotters of printers nodig om het gedrag 

van bepaalde onbekenden te vergelijken. De verkregen lijst met parameters is compleet, maar het gaat ten 

koste van de overzichtelijkheid hoewel alle onbekenden aan- en afgevinkt kunnen worden.  

Door licentieproblemen met Dymola 2015, het commercieel softwarepakket van Dassault voor Modelica, is 

ook het gratis softwarepakket OpenModelica getest. Jammer genoeg is de ervaring hier minder positief. 

Sommige componenten worden anders weergegeven en de software werkt een stuk trager. De simulatie van 

het basismodel duurt tot vijf minuten terwijl dit in TRNSYS amper vijf seconden duurt. Hierbij is het wel 

noodzakelijk te vermelden dat in beide programma’s geen gebouwmodel aanwezig is. Dit zou de duur van 

de simulaties gevoelig verlengen. 
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Tenslotte is de ondersteuning van beide programma’s vrij verschillend. Op het internet is erg weinig te 

vinden over TRNSYS, waardoor de hulp bij foutmeldingen vooral van autoriteiten in het softwarepakket en 

de bijgeleverde handleidingen moet komen. Bij Modelica is een grote community betrokken die, naast het 

maken van nieuwe bibliotheken, ook vragen en problemen behandelt. De onderzoeksgroep Bouwfysica, 

Constructie en Klimaatbeheersing binnen de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw heeft veel ervaring 

met TRNSYS, terwijl Modelica op dit ogenblik nog niet gebruikt wordt. Dit heeft voor mij persoonlijk een 

grote rol gespeeld in de keuze van TRNSYS als softwarepakket. Deze masterproef loopt ten opzichte van 

een doctoraat over een te beperkte periode om zelf voldoende kennis over Modelica op te bouwen.  

 

 TRNSYS 16.1 Modelica/ Dymola 2015 
Aanpasbaarheid - ++ 
Componenten in bibliotheek + 0 
Bouwen van model - + 
Simuleren van model + - 
Ondersteuning   
 populariteit - + 
 kennis aan faculteit ++ -- 
   

Tabel 3.1: Persoonlijke beoordeling van simulatiesoftware 

++ = uitstekend, + goed, 0 neutraal, - minder goed, -- slecht   
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Figuur 4.1: Drie Hofsteden Kortrijk 

 

 

 

Figuur 4.2: Hydraulisch schema sanitair warm water van Blok IV Drie Hofsteden Kortrijk 
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4. Simulatiemodel case Drie Hofsteden Kortrijk 

4.1 Inleiding 

Het basismodel is nog zeer vrijblijvend en moet verder verfijnd worden aan de hand van een concreet 

voorbeeld. Omdat legionella in kleine sanitaire installaties zoals een eengezinswoning of lokale opwekking 

per appartement minder kans tot ontwikkeling heeft, was het de bedoeling een grote installatie met een 

circulatieleiding te vinden. Dit is het geval in appartementsblok IV van Drie Hofsteden te Kortrijk (links op 

figuur 4.1). Het gebouw heeft 11 verdiepingen met elk 12 appartementen waarvoor het warme water 

centraal wordt opgewekt. Oorspronkelijk gebeurde de productie van warm water voor verwarming en 

sanitair gezamenlijk, maar sinds 2008 is een nieuw circuit in gebruik dat enkel het sanitair warm water voor 

alle appartementen voorziet. Daarbij is ook een nieuwe circulatieleiding in gebruik genomen waarvan de 

leidingen geïsoleerd zijn. 

4.2 Hydraulisch schema  

Aan de hand van aanwezige informatie in de stookruimte, planmateriaal en een bezoek aan het gebouw is 

het volledige sanitair warm water circuit in kaart gebracht. Het opgestelde hydraulisch schema is te vinden 

in figuur 4.2 en bijlage B.  

De opwekking van het sanitair warm water vindt plaats op de dakverdieping. In de stookruimte staan drie, 

in serie geschakelde gasboilers van elk 200 L. De technische fiche van het gebruikte type CWH 120/200 is te 

vinden in bijlage C. Het vormt het vertrek- en eindpunt van de aanwezige circulatieleiding. De 

vertrekleiding loopt via een koker naar de kelderverdieping. Hier is een collector aanwezig die de zeven 

aanwezige kokers van warm water voorziet. In elke koker lopen twee leidingen: een aanvoerleiding (rood in 

schema) die alle appartementen aangesloten op de koker van warm water voorziet en een retourleiding 

(magenta in schema) die het overtollige, niet gebruikte water terug naar de opslagvaten stuurt.  

Voortdurend wordt in het hele circuit van circulatieleidingen warm water rondgepompt. Aan het einde van 

het circuit, gesitueerd in de stookruimte, zijn nog drie noodzakelijke elementen aanwezig. De pomp UPS 

40-120 FB van Grundfos regelt de snelheid waaraan het warm water in de installatie circuleert. De 

karakteristieke curve van deze pomp is te vinden in bijlage D. De volgende schakel is de aanvoer van het 

koud stadswater dat het gebruik van warm water in het gebouw opvangt. Als laatste is ook een Reflex Refix 

DT5 expansievat van 80 L (fiche in bijlage E) aanwezig om thermische uitzetting van het water toe te laten. 

Door het optredende warmteverlies en de aanvoer van koud stadswater zal de retourtemperatuur van de 
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circulatieleiding steeds lager zijn dan de vertrektemperatuur. De gasboilers warmen het water opnieuw op 

als de temperatuur van de vertrekleiding onder de ingestelde temperatuur van 60 °C valt. 

Niet alle kokers hebben evenveel aansluitingen. De kokers op de uiteinden van het gebouw bedienen per 

verdieping één appartement, terwijl de andere vijf kokers twee aansluitingen per vloerniveau hebben. Beide 

gevallen zijn in het hydraulisch schema één maal uitgetekend voor koker 4 en koker 7. Elk appartement 

beschikt over een teller en een afsluitkraan aan de start van de verdeelleiding van het appartement. De 

verdeelleiding splitst daarna in drie delen voor de aanvoer van warm water naar elk tappunt: de wastafel, 

het bad en de keukenkraan.  

Voor dergelijke installatie is een totaalvolume van 600 L als opslag erg klein. Enkel de pieken in het gebruik 

van warm water kunnen door dit volume opgevangen worden,  Dit systeem wordt semi-accumulatie 

genoemd. Zoals de naam doet vermoeden is dit een systeem dat zich tussen volledige accumulatie met een 

voorraadvat en ogenblikkelijke productie met een doorstroomtoestel bevindt. Omdat een beperkt volume 

aan sanitair warm water voor de vraag wordt aangemaakt, kan het vermogen lager zijn dan bij een 

ogenblikkelijke productie. Daarnaast blijft het volume van het opslagvat beperkt in vergelijking met een 

volledige accumulatie, maar zullen er wel stilstandsverliezen zijn. [32] 
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Er is één groot nadeel aan het gebruik van de tweede waterstroom in combinatie met een ketel en een 

thermostaat. Het warme water van de ketel wordt, net zoals bij de eerste warmtestroom, gemengd met het 

aanwezige water in het opslagvat. Er is dus geen uitwisseling van energie zoals dit bij een normale 

warmtewisselaar wel het geval is. Om dit te vermijden is het noodzakelijk één van de ingebouwde 

warmtewisselaars en thermostaten te gebruiken. Op een gelijkaardige maar eenvoudigere manier is een 

limietwaarde en dead band opgeven voor de gewenste temperatuur in het opslagvat. Het massadebiet en de 

temperatuur van de aanvoer van warm water wordt vervangen door het vermogen van de elektrische 

weerstand.  

Component type 38 Plug-Flow Tank is de meest eenvoudige van de drie boilertypes. De uitvoer van deze 

component beperkt zich tot drie temperaturen: een gemiddelde temperatuur Tgem in het vat, een 

aanvoertemperatuur Taanvoer naar het tappunt en een retourtemperatuur Tretour naar de warmtebron. Voor de 

simpliciteit is er geen temperatuurstratificatie en gaat het model uit van een perfecte menging van het 

aanwezige volume aan water. Dit kan net een belangrijke factor zijn in de groei van legionellabacteriën. Bij 

component type 4 Stratified Storage Tank is, zoals de naam reeds suggereert, wel stratificatie mogelijk. 

Hierbij wordt het opslagvat in zes lagen of nodes, met node één als de bovenste laag, verdeeld zodat er een 

meer waarheidsgetrouw temperatuursverloop optreedt. In type 4e kan de gebruiker zowel de locatie van 

aanvoer en uitvoer bepalen als de hoogte van elke node individueel instellen.  

Het derde type, namelijk type 60 Detailed Fluid Storage Tank, biedt nog meer mogelijkheden dan de 

hierboven beschreven modellen. De belangrijkste toevoeging is een ingebouwde warmtewisselaar waarvan 

de soort vloeistof, de lengte, de locatie en de efficiëntie kan aangepast worden. Jammer genoeg blijft het 

voor mij een raadsel hoe deze component moet ingesteld worden om realistische resultaten te geven. Bij 

invoeren van gelijkwaardige parameters over de drie boilertypes levert type 60 compleet andere resultaten 

op. Ik koos ervoor verder te werken met type 4e, die de mogelijkheden van stratificatie combineert met 

realistische resultaten, met het ingebouwde verwarmingselement.  

Binnen deze component is de locatie van het verwarmingselement, de thermostaat, de retour- en 

vertrekleiding nog steeds variabel. Door het testen van enkele variaties kunnen enkele eenvoudige 

conclusies genomen worden. De vertrek- en retourleiding wordt respectievelijk aan de bovenzijde (node 1) 

en onderzijde (node 6) van het opslagvat gekoppeld. Zo ontstaat er een natuurlijk temperatuursverloop 

over het hele vat. Indien bijvoorbeeld de retourleiding op node 5 in plaats van node 6 wordt aangesloten, is 

de onderste laag niet in gebruik en ontstaat er een volume aan stilstaand water. Deze ideale condities voor 

de legionellabacterie zullen verder in de masterproef, onder paragraaf 6, besproken worden.  
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De thermostaat die de elektrische weerstand aanstuurt, wordt in de bovenste laag van het opslagvat 

geplaatst. Voor de sanitair warm water installatie is het enkel van belang dat de vertrekleiding, ook 

aangesloten op node 1, een voldoende hoge temperatuur heeft.  

De plaatsing van de elektrische weerstand is heel belangrijk voor de werking van het volledige opslagvat. Bij 

een plaatsing aan de onderzijde van het vat is een groot elektrisch vermogen nodig. Indien dit aanwezig is, 

wordt de volledige hoeveelheid aan water opgewarmd tot de gewenste temperatuur opgegeven bij de 

thermostaat. Bij een plaatsing aan de bovenzijde van het opslagvat, bijvoorbeeld in node 2, is een minder 

groot vermogen nodig. In dat geval wordt slechts een klein deel van het totale volume aan water 

opgewarmd tot de gewenste temperatuur. De temperatuur onderaan het opslagvat zal ook stijgen, maar 

nooit de hoge opgelegde waarde bereiken. Hierdoor zal na het afslaan van de thermostaat bij een gering 

waterverbruik de temperatuur bovenaan het vat zeer snel dalen, wat opnieuw de elektrische weerstand in 

werking doet treden. Een schema van beide systemen is weergegeven in figuur 4.5. 

 

Figuur 4.5: Locatie van warmtewisselaar, thermostaat en aansluitingen in opslagvat 

Er is één element dat niet mogelijk blijkt te zijn binnen al deze componenten. Op het schema van het 

basismodel in paragraaf 3 werd de aanvoer van koud water rechtstreeks aan het opslagvat gekoppeld. Indien 

deze logica wordt gevolgd, moeten er twee aanvoerleidingen en één uitvoerleiding voorzien zijn aan het 

opslagvat. In het geval van een type 60 Stratified Storage Tank is het mogelijk een keuze te maken in het 

aantal aansluitingen, met een maximum van twee aanvoer- en twee uitvoerleidingen. Bij het toepassen van 

een externe ketel en thermostaat is er geen plaats om een rechtstreekse aanvoer van koud water te voorzien. 

Dit probleem kan opgelost worden mits gebruik van de interne elektrische weerstand. Maar in dat geval 

treedt een probleem op met de heersende stromingsdebieten in het opslagvat. De aanvoerleiding van het 

koud water en de retourleiding van de installatie worden elk aan een apart stromingscircuit gekoppeld. Het 

uitgaande debiet zal hierdoor gelijk zijn aan één van beide inkomende debieten en niet aan de som van 

beide. Het enige alternatief is een toevoer van koud water op het einde van de retourleiding waarbij ik de 

uitgaande temperatuur via een evenwichtsvergelijking kan bepalen. 
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4.3.2 Leidingen 

Voor de simulatie in TRNSYS wordt enkel het langste circuit bekeken. Dit betekent dat de circulatieleiding 

naar het appartement op verdieping 10 aangesloten op koker 7 en de bijhorende retourleiding wordt 

ingegeven. Daarnaast worden enkel voor dit ene appartement de afzonderlijke verdeelleidingen 

gesimuleerd.  

De lengtes en diameters van alle leidingen zijn aan de hand van plannen en snedes van appartementsblok 

IV zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. Enkele diameters zijn ook rechtstreeks overgenomen uit de 

informatie van het hydraulisch schema. Ten opzichte van het basismodel moet zowel de aanvoer- als 

retourleiding opgesplitst worden. Hierdoor kan per leiding een andere diameter opgegeven worden. Dit is 

nodig voor een waarheidsgetrouwe weergave van de circulatieleiding. Een overzicht is weergegeven in tabel 

4.1.  

Voor een gedeelte van de circulatieleiding in de kelder is een gemiddelde diameter verondersteld. De 

waarde komt overeen met de leiding tussen koker vier en vijf in het hydraulisch schema (bijlage B). De 

volledige leiding kreeg de naam leidingC in het simulatieschema. De vereenvoudiging is ook van toepassing 

op de retourleiding leidingR-C. 

naam leiding  type di [m] A [m²] l [m] V [m³] 

leidingA DN50 0,0545 0,00233 44,6 0,10404 

leidingC DN40 0,0418 0,00137 36,3 0,04981 

leidingC7 DN32 0,0359 0,00101 48,3 0,04889 

leidingR-C7 DN25 0,0272 0,00058 48,3 0,02807 

leidingR-C  DN32 0,0359 0,00101 36,3 0,03674 

leidingR  DN40 0,0418 0,00137 43,6 0,05983 

leiding_pompU DN40 0,0545 0,00137 0,5 0,00069 

leiding_boilerA DN40 0,0418 0,00137 0,5 0,00069 

       naam leiding type di [m] A [m²] l [m] V [m³] 

kraanK DN10 0,0125 0,00012 5,05 0,00062 

kraanB DN15 0,0160 0,00020 2,65 0,00053 

kraanW DN10 0,0125 0,00012 3,9 0,00048 

Tabel 4.1: Gebruikte diameters en lengtes van circulatieleiding en verdeelleidingen in appartement in model 
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Samen met de uitbreiding van het aantal leidingen wordt tussen leiding_pompU en leiding_boilerA een 

expansievat toegevoegd. In TRNSYS wordt hiervoor component type 39 Variable Volume Tank gebruikt. 

Het volume en de afmetingen zijn overgenomen uit de installatie in Drie Hofsteden.  

Na het inschatten van de lengtes en diameters moeten de warmteverliezen ingeschat worden. In TRNSYS 

wordt de invoerwaarde uitgedrukt in een warmteverlies per vierkante meter, namelijk in kJ/h m²K. Voor 

leidingen met een cirkelvormige doorsnede wordt vaker een warmteverlies per lopende meter gebruikt. De 

vergelijking beschreven in formule 4.1 is hier een voorbeeld van. [34] Om de uitdrukking in kJ/h m²K te 

bekomen, moet het resultaat gedeeld worden door de omtrek de . π en vermenigvuldigd worden met een 

omzettingsfactor van 3,6. 
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met �� = warmtedoorgangscoëfficiënt van de buis/leiding [W/mK] 

���� = warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiemateriaal [W/mK] 

�� = uitwendige diameter leiding [m] 

���� = totale diameter  = �� + 2 ∙ ���� [m] 

� = uitwendige warmteovergangscoëfficiënt van geïsoleerde buis = 10 W/m²K 

Formule 4.1: Warmtedoorgangscoëfficiënt van een geïsoleerde leiding 

Deze benadering levert resultaten op die variëren naargelang de diameter van een leiding. Hoe groter de 

diameter, hoe eenvoudiger een lage warmtedoorgangscoëfficiënt bereikt kan worden. In tabel 4.2 is een 

overzicht gemaakt van verschillende leidingdiameters in combinatie met de lineaire berekening van de 

warmtedoorgangscoëfficient.  De specifieke formule voor geïsoleerde leidingen levert duidelijk slechtere 

resultaten op en zal dus een veilige inschatting vormen voor het simulatiemodel. Om het overzicht te 

behouden zal, ondanks de verschillende diameters, bij alle leidingen dezelfde waarde worden ingegeven. In 

de circulatieleiding is gekozen voor 10 kJ/h m²K. Dit is een combinatie van 4 cm isolatie met een 

veiligheidsfactor van 2 voor aansluitingen en bochten. In de verdeelleidingen van het appartement wordt er 

geen isolatie voorzien. De formule levert door de warmteovergangscoëfficiënt α een resultaat gelijk aan 36 

kJ/h m²K dat overgenomen wordt in het model. 
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warmtegeleidingscoëfficiënt λiso [W/mK] 0,035  

isolatiedikte [m]       0,04  
      

    Ub U 

 leidingtype de [m] dtot [m] [W/mK] [W/m²K] [kJ/h m²K] 

DN10 - 3/8" 0,0172 0,0972 0,122 2,26 8,12 

DN15 - 1/2" 0,0213 0,1013 0,135 2,02 7,27 

DN20 - 3/4" 0,0269 0,1069 0,152 1,80 6,48 

DN25 - 1" 0,0337 0,1137 0,172 1,63 5,85 

DN32 - 5/4" 0,0424 0,1224 0,197 1,48 5,32 

DN40 - 6/4" 0,0483 0,1283 0,213 1,41 5,06 

DN50 - 2" 0,0603 0,1403 0,246 1,30 4,67 

      

leidingtype laag dikte [m] λ [W/mK] R[m²K/W] 
DN10 buitendiameter de 0,0172   

 isolatie diso 0,04 0,035 1,14 

 α   0,10 

 dtot 0,0572 Rtot 1,24 

  U [W/m²K] 0,80 

  U [kJ/h m²K] 2,90 

Tabel 4.2: Overzicht warmtedoorgangscoëfficiënten bij gebruik van 4 cm polyurethaan als isolatie 
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Figuur 4.7
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4.3.3 Gebruiksprofielen 

Bij een systeem van semi-accumulatie wordt de installatie gedimensioneerd aan de hand van een 

gebruiksprofiel. [35] Op basis van onderzoek voor het TETRA-project SWW van 30 oktober 2014 zijn 

verschillende verbanden opgesteld die een inschatting van het sanitair warm water (SWW) gebruik in een 

appartementsgebouw mogelijk maakt. Figuur 4.6 geeft een procentueel aandeel van het dagelijks gebruik 

per uur weer. [36] Indien het totaalgebruik van de aanwezige appartementen wordt bepaald, valt het 

gemiddeld watergebruik per uur te bepalen. Daarvoor wordt de vergelijking verkregen door de trendlijn 

van figuur 4.7 gebruikt. [37] 

De verdeling per uur van de dag is toegepast op drie verschillende aantallen die nodig zijn voor het 

gesimuleerde circuit. Het gebruik van alle 132 appartementen in het gebouw wordt toegepast op leidingA in 

de simulatie. In een deel van de circulatieleiding in de kelder, in het model leidingC genoemd, is een 

gebruiksprofiel van 55 appartementen van toepassing door de aansluiting van twee kokers met 22 

appartementen en één koker met 11 appartementen op dit deel van de leiding. De uiterste koker met 11 

appartementen aangesloten op koker 7 definieert leidingC7. Een overzicht is weergegeven in tabel 4.3. Het 

maximale piekdebiet tussen 7 en 8 uur in de ochtend bedraagt 1223 kg/h. 

De resultaten uit de tabel worden ingevoerd via component type 14b Water Draw. Om het werk te 

vereenvoudigen is het gebruiksprofiel voor één appartement in TRNSYS ingevoerd. Om de verschillende 

debieten te bekomen is deze waarde vermenigvuldigd met het aantal appartementen.   
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aantal appartementen 132    

totaal daggebruik 6117 L   
      

  nodig debiet voor gebruik q [kg/h] 

t [h] gebruik [%] 132 app 55 app 11 app 1 app 

[0,1[ 1 61,17 25,49 5,10 0,4634 

[1,2[ 0 0 0 0 0 

[2,3[ 0 0 0 0 0 

[3,4[ 0 0 0 0 0 

[4,5[ 2 122,34 50,97 10,19 0,9268 

[5,6[ 4 244,67 101,95 20,39 1,8536 

[6,7[ 10 611,69 254,87 50,97 4,6340 

[7,8[ 20 1223,37 509,74 101,95 9,2680 

[8,9[ 7 428,18 178,41 35,68 3,2438 

[9,10[ 3 183,51 76,46 15,29 1,3902 

[10,11[ 2 122,34 50,97 10,19 0,9268 

[11,12[ 4 244,67 101,95 20,39 1,8536 

[12,13[ 3 183,51 76,46 15,29 1,3902 

[13,14[ 2 122,34 50,97 10,19 0,9268 

[14,15[ 2 122,34 50,97 10,19 0,9268 

[15,16[ 3 183,51 76,46 15,29 1,3902 

[16,17[ 6 367,01 152,92 30,58 2,7804 

[17,18[ 7 428,18 178,41 35,68 3,2438 

[18,19[ 5 305,84 127,43 25,49 2,3170 

[19,20[ 8 489,35 203,90 40,78 3,7072 

[20,21[ 5 305,84 127,43 25,49 2,3170 

[21,22[ 3 183,51 76,46 15,29 1,3902 

[22,23[ 2 122,34 50,97 10,19 0,9268 

[23,24[ 1 61,17 25,49 5,10 0,4634 

Tabel 4.3: Opgestelde gebruiksprofielen voor simulatiemodel 
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Het enige uitgewerkte appartement heeft specifieke gebruiksprofielen nodig omdat elke verdeelleiding 

afzonderlijk weergegeven en benoemd wordt in de simulatie. Op basis van eigen ervaringen en informatie 

gevonden in de presentaties van het TETRA-project is gepoogd een realistisch en gedetailleerd 

gebruiksprofiel op te stellen voor het bad, de wastafel en de keukenkraan. [38] [39] Tabel 4.3 toont een 

overzicht van de drie gebruiksprofielen. Het profiel van de keukenkraan wordt elke 48 uur herhaald, de 

twee andere profielen elke 72 uur. Als controle is voor elk van de drie dagen een gebruik per dag bepaald. 

Het gemiddelde over drie dagen bedraagt 116,3 L/dag of bij een veronderstelde bezetting van vier personen 

29 L/dag/persoon. Dit sluit aan bij de dimensionering van 30 L/dag/persoon volgens het WTCB [40].  

 

  gebruik van warm water per consumptie  aantal consumpties per dag 

 

 dag 1 

 

dag 2  dag 3 

    [L/min] aan 60 °C t [min] q [kg/h] # t [h] # t [h] # t [h] 

Bad  12 6 707,9 2 7 1 9 1 20 

 

   20     

Keuken afwas 6 1 354,0 1 7,5 2 7,5   

 

     21   

 

ander 1 1 59,0 3 6 4 6   

  

  12 12   

  

  18 18   

  

    20   

Wastafel  3 1 177,0 2 6,75 3 6,75 4 6,75 

   7,5 7,5   7,5 

     23   8 

       23 

     

    

  

    

daggebruik [L aan 60°C]   159 

 

97   93 

Tabel 4.4: Inschatting watergebruik in appartement 
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4.3.4 Debieten 

Een cruciaal onderdeel van de installatie zijn de debieten die doorheen alle leidingen stromen. Bij een 

installatie met een circulatieleiding bestaat dit uit twee delen: een circulatiedebiet opgelegd door een pomp 

dat continu warm water rondpompt en het debiet dat aan de tappunten wordt gebruikt. De laatste term is 

reeds ingeschat in de vorige paragraaf, maar het pompdebiet moet nog gekozen worden. 

Dit pompdebiet, bepaald door component type 114 Single Speed Pump, is afhankelijk van de onderlinge 

volgorde van de pomp en de aanvoer van koud water. De volgorde wordt steeds volgens de 

stromingsrichting van het water bekeken. Op de volgende pagina worden twee schema’s weergegeven. Bij 

de plaatsing van de pomp voor de aanvoer van koud water, te zien in figuur 4.8, zal het deel van het circuit 

tussen de aanvoer van het koude water en de tappunten een variabel debiet hebben. Dit variabel debiet is 

gelijk aan de som van het pompdebiet (in de figuur q genoemd) en het waterverbruik (in de figuur x 

genoemd). De retourleidingen tot aan de pomp hebben een constant debiet gelijk aan q. Bij de plaatsing van 

de pomp na de aanvoer van het koud water zoals op figuur 4.9 blijft het waterdebiet doorheen het opslagvat 

ongeacht het waterverbruik gelijk aan het pompdebiet q. In blok IV van Drie Hofsteden is het eerste model 

van toepassing. 

Om het debiet in beide modellen constant te houden is het noodzakelijk het verloren debiet aan het tappunt 

te compenseren. Daarom is in het model de kraan verbonden met de aanvoer van koud water zodat de 

hoeveelheid koud water dat wordt toegevoegd even groot is als de hoeveelheid aan warm water dat uit de 

kraan stroomt. In het nieuwe simulatiemodel van het appartementsblok zal het debiet aan koud water 

gekoppeld worden aan het totaal sanitair warm water gebruik in het gebouw.  

In tegenstelling tot het basismodel loopt niet het volledige circulatiedebiet doorheen het gesimuleerde 

circuit. Vanaf de collector in de kelderverdieping van blok IV splitst het pompdebiet. In de simulatie ga ik 

ervan uit dat de verdeling tussen de zeven kokers ideaal verloopt. Elke koker krijgt dus 1/7 van het 

pompdebiet doorgestuurd. Voor een gedeelte van de circulatieleiding in de kelder is een gemiddeld debiet 

verondersteld. De waarde komt overeen met de leiding tussen koker vier en vijf in het hydraulisch schema 

en bedraagt 3/7 van het totale debiet. Het is van toepassing op zowel leidingC als op de retourleiding 

leidingR-C.  
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Figuur 4.8: Model 1 met aanvoer van koud water na pomp 

 

 

Figuur 4.9: Model 2 met aanvoer van koud water voor pomp 
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Aan de hand van deze aannames vallen alle leidingdebieten met bijhorende snelheden te bepalen. In tabel 

4.5 is een overzicht gegeven van zowel de gekozen diameters als de leidingdebieten. Bij de 

circulatieleidingen zijn het maximum- en minimumdebiet weergegeven. Indien er geen enkel tappunt in 

gebruik is, stroomt het minimumdebiet doorheen de leidingen. Dit is ook gelijk aan het ingevoerde 

pompdebiet. Bij een piekgebruik zal het maximumdebiet doorheen de leidingen stromen. Elke leiding mag 

de maximale snelheid niet overschrijden. Hiervoor is Fiche 201 Bouwunie – Aanleg van waterleidingen 

geconsulteerd. Het maximaal opgegeven debiet bij 3 bar komt in elke leiding overeen met een snelheid van 

1,5 m/s. [41] Aan de hand van de maximale snelheid kan het theoretisch maximaal debiet, weergegeven in 

de laatste kolom, berekend worden. In de aanvoerleiding van het opslagvat (leiding_boilerA) treedt de 

hoogste snelheid en dus de meest kritische waarde op. Bij een pompdebiet boven 6000 kg/h zal de snelheid 

te hoog zijn. Een debiet van 10000 kg/h met een voldoende lage snelheid is pas mogelijk als de 

retourleidingen leidingR, leiding_pompU en leiding_boilerA vervangen worden door een buistype DN50. 

appartement       

leiding [L/min] @ 60 °C qmax [kg/h] buis di [m] v [m/s] qlim [kg/h] 

kraanWastafel 3 177,0 DN10 0,0125 0,4074 651,55 

kraanKeuken 6 354,0 DN10 0,0125 0,8149 651,55 

kraanBad 12 707,9 DN15 0,0160 0,9947 1067,49 
       

circuit       

leiding qmax [kg/h] qmin [kg/h] buis di [m] vmax [m/s] qlim [kg/h] 

leidingA 3702,82 2500,00 DN50 0,0545 0,4484 12385,64 

leidingC 1586,92 1071,43 DN40 0,0418 0,3267 7285,81 

leidingC7 528,97 357,14 DN32 0,0359 0,1476 5374,21 

leidingR-C7 357,14  DN25 0,0272 0,1736 3085,06 

leidingR-C  1071,43  DN32 0,0359 0,2990 5374,21 

leidingR 2500,00  DN40 0,0418 0,5147 7285,81 

leiding_pompU 2500,00  DN40 0,0418 0,5147 7285,81 

leiding_boilerA 3702,82 2500,00 DN40 0,0418 0,7623 7285,81 

Tabel 4.5: Debieten in verdeel- en circulatieleidingen bij een pompdebiet van 2500 kg/h 
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De locatie van de aanvoer van het koud water heeft nog een andere invloed op de installatie. Eén van de 

maatregelen om legionella in een installatie te vermijden is een voldoende hoge retourtemperatuur van de 

circulatieleiding. De waarde mag maximum 5 °C lager liggen dan de vertrektemperatuur. Omdat de 

instelwaarde van het opslagvat bij pasteurisatie 60 °C bedraagt, zal het terugkerende warme water een 

minimale temperatuur van 55 °C moeten hebben. 

De daling van de temperatuur is te wijten aan twee oorzaken: het warmteverlies van de circulatieleiding en 

de aanvoer van koud water. In het geval van de installatie in Drie Hofsteden wordt het koude water na de 

pomp en voor het expansievat aan de installatie toegevoegd. Dit zorgt voor een daling van de temperatuur 

die groter wordt bij toename van het aandeel aan koud water. Indien het koud water rechtstreeks in het 

opslagvat zou toegevoegd worden, heeft dit geen invloed op de retourtemperatuur. 

In paragraaf 4.3.1. is reeds vermeld dat een rechtstreekse aanvoer van koud water in het opslagvat niet 

mogelijk is met TRNSYS. Om toch de vergelijking tussen een rechtstreekse aanvoer en een aanvoer voor het 

opslagvat mogelijk te maken, is een nieuwe aanname nodig. De aanvoer in het simulatiemodel wordt net 

voor het opslagvat geplaatst. Voor de controle van de temperatuur wordt rekening gehouden met de 

verkregen waarde in de retourleiding genaamd leiding_boilerA net voor de aanvoer van koud water. De 

opstelling in Drie Hofsteden heeft een pompdebiet van minstens 6000 kg/h nodig om de retourtemperatuur 

boven 55 °C te houden.  Bij een rechtstreekse aanvoer is amper 2500 kg/h voldoende. Het grote verschil in 

debiet levert de verklaring voor de sterke pomp die aanwezig is in het appartementsblok. Deze kan, 

afhankelijk van de ingestelde snelheid, een debiet tussen 4000 en 18000 kg/h bereiken. 
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4.4 Overzicht van model in TRNSYS 

Na alle veranderingen en toevoegingen is als afsluiter van dit hoofdstuk op figuur 4.10 het model in de 

Simulation Studio van TRNSYS weergegeven. De opstelling volgt het langste circuit van het hydraulisch 

schema van appartementsblok IV in Drie Hofsteden te Kortrijk. Bij elke wijziging van het debiet in een 

leiding moet een vergelijking of Equation tussen de verbindingen van deze leidingen toegevoegd worden 

om de gewijzigde debieten in te voeren. Daarnaast wordt het debiet in de retourleiding steeds verkregen 

door het totale debiet te verminderen met het gebruik van sanitair warm water zodat enkel het zelf 

ingestelde pompdebiet overblijft.  
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Figuur 4.10: Model Drie Hofsteden in TRNSYS 

 

 

: Model Drie Hofsteden in TRNSYS 

 

  

: Model Drie Hofsteden in TRNSYS 

 

: Model Drie Hofsteden in TRNSYS Simulation Studio

 

Simulation Studio

 

Simulation Studio 

 56  

 

  



57 
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kunnen groeien, 

°C zullen sterven. Deze evolutie van het aantal bacteriën in 
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GROEI volgens figuur 4 

 

STERFTE volgens figuur 6  

T (°C) t (dag) t (min) groeiratio/min T (°C) t (u) t (min) groeiratio/min 

20 - 1,00000 50 3,6560 219,36 0,98956 

25 4,109 5916,96 1,00012 60 0,0481 2,89 0,45060 

30 1,774 2554,56 1,00027 70 0,0096 0,57 0,01798 

35 0,794 1143,36 1,00061 80 0,0049 0,29 0,00041 

40 0,440 633,60 1,00110     

45 - 1,00000     

Tabel 5.1: Gebruikte waarden van opgestelde trendlijnen voor groei- en sterfteratio van legionella 

Uit de verkregen waarden voor de groeiratio valt op dat de groei zich veel minder snel zal ontwikkelen dan 

de sterfte. Daarom blijft de opsplitsing van groei en sterfte behouden en zal het verloop door twee 

vergelijkingen worden weergegeven. Om een nauwkeurige trendlijn te verkrijgen, blijkt het de beste optie 

de sterfte en bijkomend ook de groei uit te drukken per minuut. De grafieken met de vergelijkingen van de 

trendlijnen zijn te vinden in figuur 5.2 en 5.3.  

De groeiratio toont de groei of sterfte ten opzichte van een evenwichtswaarde na één minuut. Voor een 

langere termijn levert dit een exponentiële functie op met de groeiratio als grondtal en de tijd als exponent. 

Indien de groeiratio kleiner is dan één, zal de concentratie afnemen. Een groeiratio groter dan één doet de 

concentratie toenemen. Om de effectieve daling of stijging van het aantal bacteriën te kennen, moet de 

verkregen waarde via formule 5.1 verminderd worden met één om daarna vermenigvuldigd te worden met 

de concentratie uit de vorige tijdstap.  

�� = ���� ∙ �(����� �� �������)� 

∆� = �� − ���� = ���� ∙ (�(����� �� �������)� − 1) 

met  � =   tijd [min]  

∆� =  effectieve daling/ stijging van concentratie aan legionellabacteriën [cfu/L] 

�� =   concentratie aan legionellabacteriën op tijdstip t [cfu/L] 
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�(����� �� �������) = vergelijking trendlijn groei of sterfte [-] 

Formule 5.1: Exponentieel verloop van concentratie aan legionellabacteriën in de tijd 
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De twee vergelijkingen zullen later toelaten de invloed van de temperatuur op de concentratie aan 

legionellabacteriën in de simulatiesoftware te bepalen. Het is wel nodig twee bijkomende aannames te doen 

om een volledig temperatuurinterval in te schatten. 

Bij een temperatuur kleiner of gelijk aan 20 °C wijzigt de concentratie niet en zal de waarde 

vermenigvuldigd worden met een factor één. De eerste vergelijking is van toepassing in het interval 

]20 °C, 50 °C[ en schat de groei van de bacterie in. De tweede vergelijking modelleert de sterfte in het 

interval [50 °C, 70 °C[. Als de temperatuur groter of gelijk is aan 70 °C is een constante groei van de 

bacteriën verondersteld met een waarde gelijk aan 0,017. Concreet betekent dit dat de concentratie na elke 

minuut zal dalen tot 1,7 % van de oorspronkelijke waarde. Dit komt sterk overeen met de waarde voor een 

temperatuur van 70 °C. De keuze voor een constante waarde volgt uit figuur 5.3. Bij het volgen van de 

trendlijn boven 70 °C wordt een onmogelijke negatieve waarde verkregen. In realiteit zal de snelheid 

waaraan de sterfte optreedt bij hogere temperaturen minder sterk toenemen, waarna de snelheid zelfs 

evolueert naar een limietwaarde. [13] Een precieze inschatting van de snelheid bij hoge temperaturen is 

bovendien minder belangrijk omdat deze zelden optreden in het kader van deze masterproef. 

Temperatuur Wiskundige vergelijking voor evolutie van concentratie aan legionella 

 T ≤ 20 °C �� = 1 

20 °C < T < 50 °C �� =  −4,09779 ∙ 10�� ∙ �� + 6,03238 ∙ 10�� ∙ �� − 3,49188 ∙ 10�� ∙ ��

+ 9,95515 ∙ 10�� ∙ �� − 1,39670 ∙ 10�� ∙ � + 1,07708 

50 °C ≤ T < 70 °C �� =  −3,08495 ∙ 10�� ∙ �� + 8,53537 ∙ 10�� ∙ �� − 8,61615 ∙ 10�� ∙ ��

+ 3,72669 ∙ � − 57,3521 

T ≥ 70 °C �� = 0,017 

Tabel 5.2: Gebruikte vergelijkingen voor de evolutie van een concentratie aan legionella afhankelijk van de 

optredende temperatuur 
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5.2.2 Methode b
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5.3 Aanvoer van legionellabacteriën in model 

Om de invoer in TRNSYS eenvoudiger te maken, wordt de tijd t aanwezig in de formules uitgedrukt in 

minuten en het bijhorend massadebiet in m³ per minuut. Hierdoor wordt de exponent t in de vorige 

vergelijkingen gelijkgesteld aan één en vallen de exponenten weg. Als bijkomende voorwaarde moet de 

tijdstap van de simulatie steeds één minuut bedragen. 

Er is geen initiële waarde ingesteld voor de concentratie aan legionellabacteriën in het aanwezige water in 

de leidingen. De toevoer gebeurt via het koud water dat bij gebruik van warm water aan de installatie wordt 

toegevoegd. Zoals in paragraaf 2.2 werd vermeld, is de kennis over de precieze concentratie aan bacteriën in 

het leidingwater beperkt. Daarom wordt de bovengrens voor gecontroleerde stalen van 25 cfu/L als aanvoer 

gedefinieerd. Ter hoogte van de aanvoer van koud water in de installatie wordt formule 5.4 gebruikt om bij 

elke tijdstap de concentratie te gaan bepalen. Pas nadat er minstens één maal water gebruikt wordt, zal de 

concentratie verschillen van nul en kan er een groei van bacteriën optreden. In het circuit gebeurt dit vanaf 

de start van de simulatie door het gemiddeld gebruiksprofiel van alle appartementen. Bij de verschillende 

tappunten in het appartement is dit afhankelijk van het specifieke gebruiksprofiel per tappunt. 

������ =
�������� ∙ �������� −  ����� ∙ �������� �����

����� + ��������

 

met  �������� =  massadebiet van aanvoer koud water [kg/h] 

 ����� =  pompdebiet [kg/h] 

�������� =   concentratie aan legionellabacteriën in aanvoer koud water = 25 cfu/L 

�������� ����� = concentratie aan legionellabacteriën in circulatieleiding ter hoogte van 

vertrekleiding pomp 

Formule 5.4: Bepaling concentratie aan legionellabacteriën ter hoogte van aanvoer koud water 

De uitvoering van methode a en b leverde niet het gewenste resultaat op. Methode a levert steeds opnieuw 

foutmeldingen op. De meeste logische verklaring is het verkrijgen van negatieve waarden bij enkele delen 

van het circuit. Na het herwerken verkrijgen we namelijk volgende vergelijking. 

 ��,����� =
���� ∙ (���� ∙ �(����� �� �������)� − � ∙ �) + � ∙ � ∙ ��
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Formule 5.5: Herwerkte formule voor concentratie op tijdstip t bij toepassing van methode a 



65 

De term 

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

van absolute waarden wijzigt dan weer de inschatti

Methode b vormt bij het uitvoeren van de simulaties gee

eerste instantie d

concentratie aan legionella 

een concentratie van 

besloten methode b meer in detail te ontwikkelen.

5.4 U

Er is nood aan een

realiteit zou dit een bocht

Tussen de 

een massadebiet m

door het vat stroomt.

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t

gebruikt voor de evolutie 

van deze methode is 

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

 

De term ���� ∙ �������

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

van absolute waarden wijzigt dan weer de inschatti

Methode b vormt bij het uitvoeren van de simulaties gee

eerste instantie de set point temperatuur in het opslag

concentratie aan legionella 

een concentratie van 

besloten methode b meer in detail te ontwikkelen.

Uitbreiding en verfijning van 

Er is nood aan een omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

realiteit zou dit een bocht

de biofilm en de rest van het va

een massadebiet mb. 

door het vat stroomt.

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t

gebruikt voor de evolutie 

van deze methode is weergegeven in figuur 5.6.

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

 

������ �� �������

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

van absolute waarden wijzigt dan weer de inschatti

Methode b vormt bij het uitvoeren van de simulaties gee

e set point temperatuur in het opslag

concentratie aan legionella in het cir

een concentratie van 25 cfu/L in combinatie met een voldoende hoog doorstromingsdebiet. 

besloten methode b meer in detail te ontwikkelen.

itbreiding en verfijning van 

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

realiteit zou dit een bocht of een deel van 

en de rest van het va

 Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

door het vat stroomt. Er zijn nog enkele andere zaken die verder verfijnd zijn ten opz

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t

gebruikt voor de evolutie van het aantal bacteriën door de heersende temperatuur

weergegeven in figuur 5.6.

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

 

��������
�

− � ∙ �

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

van absolute waarden wijzigt dan weer de inschatti

Methode b vormt bij het uitvoeren van de simulaties gee

e set point temperatuur in het opslag

in het circuit erg beperkt blijft door de constante toevoeging van koud water met 

cfu/L in combinatie met een voldoende hoog doorstromingsdebiet. 

besloten methode b meer in detail te ontwikkelen.

itbreiding en verfijning van methode b

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

of een deel van een leiding moeten voorstellen waar een biofilm aanwezig is. 

en de rest van het vat is een zelf gekozen uitwisseling 

Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

Er zijn nog enkele andere zaken die verder verfijnd zijn ten opz

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t

van het aantal bacteriën door de heersende temperatuur

weergegeven in figuur 5.6. 

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

 

� zal bij een hoge temperatuur of hoog massadebiet in 

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

van absolute waarden wijzigt dan weer de inschatting van het model. 

Methode b vormt bij het uitvoeren van de simulaties geen problemen. Om het model te testen 

e set point temperatuur in het opslagvat 

beperkt blijft door de constante toevoeging van koud water met 

cfu/L in combinatie met een voldoende hoog doorstromingsdebiet. 

besloten methode b meer in detail te ontwikkelen. 

methode b 

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

een leiding moeten voorstellen waar een biofilm aanwezig is. 

een zelf gekozen uitwisseling 

Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

Er zijn nog enkele andere zaken die verder verfijnd zijn ten opz

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t

van het aantal bacteriën door de heersende temperatuur

 

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

zal bij een hoge temperatuur of hoog massadebiet in 

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

ng van het model.  

n problemen. Om het model te testen 

vat verlaagd 

beperkt blijft door de constante toevoeging van koud water met 

cfu/L in combinatie met een voldoende hoog doorstromingsdebiet. 

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

een leiding moeten voorstellen waar een biofilm aanwezig is. 

een zelf gekozen uitwisseling 

Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

Er zijn nog enkele andere zaken die verder verfijnd zijn ten opz

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t

van het aantal bacteriën door de heersende temperatuur

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

zal bij een hoge temperatuur of hoog massadebiet in 

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

n problemen. Om het model te testen 

verlaagd naar 45 °C.

beperkt blijft door de constante toevoeging van koud water met 

cfu/L in combinatie met een voldoende hoog doorstromingsdebiet. 

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

een leiding moeten voorstellen waar een biofilm aanwezig is. 

een zelf gekozen uitwisseling aangenomen

Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

Er zijn nog enkele andere zaken die verder verfijnd zijn ten opz

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

het gemiddelde te nemen van de concentratie op tijdstip t en tijdstip t-1. Hetzelfde gemiddelde wordt 

van het aantal bacteriën door de heersende temperatuur in het vat

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

zal bij een hoge temperatuur of hoog massadebiet in 

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

n problemen. Om het model te testen 

°C. Het valt op dat de 

beperkt blijft door de constante toevoeging van koud water met 

cfu/L in combinatie met een voldoende hoog doorstromingsdebiet. Daarom is 

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

een leiding moeten voorstellen waar een biofilm aanwezig is. 

aangenomen onder de vorm van 

Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

Er zijn nog enkele andere zaken die verder verfijnd zijn ten opzichte van methode b. 

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

1. Hetzelfde gemiddelde wordt 

in het vat. Het schema 

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm

zal bij een hoge temperatuur of hoog massadebiet in 

combinatie met een klein volume van het vat negatief worden en een foutmelding opleveren. Het toevoegen 

n problemen. Om het model te testen wordt in 

Het valt op dat de 

beperkt blijft door de constante toevoeging van koud water met 

Daarom is 

omgeving in de verschillende vaten of leidingen waar er minder doorstroming is. In 

een leiding moeten voorstellen waar een biofilm aanwezig is. 

onder de vorm van 

Dit massadebiet is in de simulatie gelijk gesteld aan 1/500 van het totale debiet dat 

ichte van methode b. 

De uitgaande concentraties van zowel de biofilm als het vat zijn licht gewijzigd en worden nu bepaald door 

1. Hetzelfde gemiddelde wordt 

. Het schema 

 

Figuur 5.6: Aangepaste methode voor inschatting concentratie aan legionella in vat en biofilm 



 

Om het model eenvoudiger te begrijpen, 

biofilm wijkt

waarden, 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

wordt een volume gelijk aan de onderste laag als biofilm opgevat.

�

met  �

 �

 �

�

 �

�

�

 

 

 

Om het model eenvoudiger te begrijpen, 

biofilm wijkt nauwelijks af van

waarden, weergegeven in 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

wordt een volume gelijk aan de onderste laag als biofilm opgevat.

��,� ∙ ��,��� =

��,� =  
��,���

� =  

�� =  

��,��� =  

��,� = 

��,��� =  

���� =  

�(����� �� �������

Formule 5.6: 

 

 

Om het model eenvoudiger te begrijpen, 

nauwelijks af van de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn d

weergegeven in de laatste kolom van 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

wordt een volume gelijk aan de onderste laag als biofilm opgevat.

Figuur 5.7: 

= ��,��� ∙ ��,��

∙ (�(�����

��� ∙ ��,��� ∙ �1

��,��� +

  tijd [min]

  massad

  volume van de biofilm [m³]

 concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 
[cfu/L]

  concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op tijdstip t

  concentratie aan legionellabacteriën in vat op tijdstip t

�������) = vergelijking trendlijn groei of sterfte [

Formule 5.6: Concentratie aan legionellabacteriën in biofilm op nieuw tijdstip t 

 

 

Om het model eenvoudiger te begrijpen, zijn de twee delen van het vat op

de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn d

de laatste kolom van tab

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

wordt een volume gelijk aan de onderste laag als biofilm opgevat.

Figuur 5.7: Inschatting concentratie aan legionella in biofilm

�� + �� ∙ � ∙ �

(����� �� �������

� +
1
2

(�(�����

+
1
2

∙ �� ∙ � −

tijd [min] 

massadebiet doorheen 

volume van de biofilm [m³]

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 
[cfu/L] 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op tijdstip t

concentratie aan legionellabacteriën in vat op tijdstip t

vergelijking trendlijn groei of sterfte [

Concentratie aan legionellabacteriën in biofilm op nieuw tijdstip t 

 

  

de twee delen van het vat op

de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn d

tabel 5.3, gebruikt. 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

wordt een volume gelijk aan de onderste laag als biofilm opgevat.

Inschatting concentratie aan legionella in biofilm

���� − �
��,� +

�������)� − 1) 

(����� �� �������

−
1
2

∙ ��,��� ∙ (

ebiet doorheen de biofilm

volume van de biofilm [m³]

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op tijdstip t

concentratie aan legionellabacteriën in vat op tijdstip t

vergelijking trendlijn groei of sterfte [

Concentratie aan legionellabacteriën in biofilm op nieuw tijdstip t 

 

de twee delen van het vat op

de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn d

gebruikt. In tegenstelling tot het massadebiet is hier 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

wordt een volume gelijk aan de onderste laag als biofilm opgevat. 

Inschatting concentratie aan legionella in biofilm

�
+ ��,���

2
� ��

�������)� − 1)� + �

(�(����� �� �������

de biofilm [m³/min]

volume van de biofilm [m³] 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op tijdstip t

concentratie aan legionellabacteriën in vat op tijdstip t

vergelijking trendlijn groei of sterfte [-]

Concentratie aan legionellabacteriën in biofilm op nieuw tijdstip t 

 

de twee delen van het vat opgesplitst. De inschatting voor de

de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn d

In tegenstelling tot het massadebiet is hier 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. I

Inschatting concentratie aan legionella in biofilm 

� ∙ � + ���� ∙ �

� �� ∙ � ∙ �����

�������)� −

[m³/min] 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op tijdstip t

concentratie aan legionellabacteriën in vat op tijdstip t

] 

Concentratie aan legionellabacteriën in biofilm op nieuw tijdstip t 

 

De inschatting voor de

de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn d

In tegenstelling tot het massadebiet is hier 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

Het expansievat wordt beschouwd als de biofilm van de aanvoerleiding naar het opslagvat. In het opslagvat 

 

�
��,� + ��,���

2
�

−
1
2

∙ ��,����

1)

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op tijdstip t-1 [cfu/L]

concentratie aan legionellabacteriën in vat op tijdstip t-1 [cfu/L] 

Concentratie aan legionellabacteriën in biofilm op nieuw tijdstip t  

 66  

De inschatting voor de 

de eerder gebruikte methode b. Voor het volume van de biofilm zijn de 

In tegenstelling tot het massadebiet is hier 

niet gekozen voor een gewogen waarde, maar een vaste waarde. Er zijn ook twee uitzonderingen aanwezig. 

n het opslagvat 

 

�

�
 

concentratie aan legionellabacteriën in de biofilm op (nieuw) tijdstip t 

1 [cfu/L] 

 

  



67 

naam 

    TRNSYS 

type A [m²] l [m] Vvat [m³] Vvat Vb(iofilm) 

leiding_boilerA DN40 0,001372 0,5 0,0006861 0,0006861 0,08* 

opslagvat 30 25 5** 

leidingA DN50 0,002333 44,6 0,1040442 0,0990442 0,005 

leidingC DN40 0,001372 36,3 0,0498137 0,0448137 0,005 

leidingC7 DN32 0,001012 48,3 0,0488907 0,0438907 0,005 

leidingR-C7 DN25 0,000581 48,3 0,0280656 0,0230656 0,005 

leidingR-C  DN32 0,001012 36,3 0,0367439 0,0317439 0,005 

leidingR  DN40 0,001372 43,6 0,0598314 0,0548314 0,005 

leiding_pompU DN40 0,001372 0,5 0,0006861 0,0005861 0,0001 

kraanK DN10 0,000123 5,05 0,0006197 0,0005197 0,0001 

kraanB DN15 0,000201 2,65 0,0005328 0,0004328 0,0001 

kraanW DN10 0,000123 3,9 0,0004786 0,0003786 0,0001 

dode tak 

startDT DN10 0,000123 0,1 0,0000123 1,027E-05 0,000002 

kraanDT DN10 0,000123 3,8 0,0004663 0,0003663 0,0001 

*expansievat 

** onderste laag van opslagvat 

Tabel 5.3: Gebruikte leidingvolumes in TRNSYS 
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5.5 Overzicht van model in TRNSYS 

Met elke leiding of vat wordt een Equation verbonden waarin zowel de vergelijkingen voor groei en sterfte 

van legionella als de vergelijkingen voor de inschatting van de concentratie aan legionella in vat en biofilm 

zijn opgenomen. Omdat er in de vergelijkingen waarden worden gebruikt uit een vorige tijdstap, is een type 

93 Input Value Recall nodig. Daarin zijn twee waarden, namelijk de concentratie in de biofilm en in het vat, 

gedefinieerd.  

Door de uitgaande concentratie telkens te verbinden met de inkomende concentratie van de volgende 

leiding of vat wordt een nieuw circuit (geel op figuur 5.9) gevormd. Omdat de eerste simulatie een erg lage 

concentratie aan legionellabacteriën opleverde, is één verdeelleiding aan het appartement toegevoegd. Deze 

dode tak wordt amper één maal per 10 dagen gebruikt en voldoet hierdoor aan de conditie van stagnatie. 

De lengte van de verdeelleiding is opgesplitst in twee delen: de eerste 10 cm die de aansluiting vormt met de 

circulatieleiding en het overige deel van de leiding. Het aanwezige water in het begin van de verdeelleiding 

zal door de hoge temperatuur van de nabij gelegen circulatieleiding stijgen naar een lauwwarme 

temperatuur. Op figuur 5.10 is een simulatie met een omgevingstemperatuur van 20 °C en een temperatuur 

van de circulatieleiding op 60 °C weergegeven. In combinatie met de stagnatie vormt dit een ideale 

voedingsbodem voor legionella. Om dit te kunnen simuleren in TRNSYS is bij de start van de dode tak een 

omgevingstemperatuur van 40 °C aangenomen. De concentratie loopt in sommige gevallen zo hoog op dat 

een foutmelding wordt verkregen. Daarom is bij elke leiding of vat een maximale waarde voor de 

concentratie aan legionella van 1 000 000 cfu/L opgegeven. 
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Figuur 5.9: Model SWW installatie met bepaling van concentratie aan legionella

Figuur 5.10: Simulatie
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6. Resultaten 

6.1 Inleiding 

Gedurende het opstellen van het model zijn verschillende aannames gekozen. In dit hoofdstuk zal steeds 

één parameter worden gevarieerd. De resultaten worden besproken, verklaard en de eerste conclusies 

worden geformuleerd. 

Er moet eerst een keuze gemaakt worden van initiële waarden in het model dat als startpunt zal dienen. Om 

nuttige informatie te verkrijgen, is het noodzakelijk dat er zich binnen een zeer korte tijd een concentratie 

aan legionellabacteriën ontwikkelt. Aan de hand van enkele goed gekozen parameters kan de groei snel 

optreden. Eerst is de instelwaarde van de thermostaat in het model gevarieerd. Deze waarde is gelijk aan de 

maximaal bereikte temperatuur in het opslagvat. Bij het bereiken van deze temperatuur zal de thermostaat 

afslaan en zal geleidelijk de temperatuur van het water in het vat gaan dalen door het watergebruik in de 

installatie. 

Drie waarden van 50, 55 en 60 °C zijn met elkaar vergeleken in figuur 6.1. Bij een lagere temperatuur komt 

de temperatuur van de installatie dichter bij de kritieke grens van 45 °C waarbij er groei optreedt. In de 

grafiek zijn twee kritieke plaatsen in de installatie bekeken: de start van de dode tak in het appartement en 

de onderste laag van het opslagvat. De start van de dode tak is een ideale broeihaard door de combinatie 

van stagnatie en een lauwwarme temperatuur. Eerst moet er een gebruik zijn om een initiële concentratie 

aan legionella in de start van de dode tak te verkrijgen. Dit gebeurt na 20 uur op de eerste dag van de 

simulatie. Na het gebruik zal de het aantal bacteriën steeds exponentieel toenemen. Bij een hogere initiële 

concentratie verloopt het proces sneller. De onderste laag van het opslagvat vertoont niet altijd een 

stijgende concentratie aan legionellabacteriën. Om een interessant startpunt te hebben is het handig dat ook 

op deze kritieke plaats legionella groeit. Indien dit niet het geval is, zal het moeilijker zijn om de invloed van 

een gewijzigde parameter in te schatten. Daarom is gekozen voor een instelwaarde van 55 °C.  

Ten opzichte van het model beschreven in hoofdstuk 4 en 5 zijn nog twee parameters aangepast. Het 

volume van het opslagvat is sterk verhoogd tot 30 m³. Daarnaast is de koud water aanvoer net voor het 

opslagvat geplaatst. Beide waren deel van een onderzoek naar het beperken van het aantal opwarmcycli per 

dag en zijn meegenomen in het startmodel. In tabel 6.1 zijn ook alle andere invloedrijke parameters en hun 

waarde weergegeven.  
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6.2 Invloed van opslagvat  

6.2.1 Dead band van thermostaat 

De ingebouwde thermostaat in het opslagvat bestaat uit twee variabelen. In de inleiding is enkel de 

instelwaarde gewijzigd, maar ook het interval waartussen de temperatuur zich mag bevinden is variabel. Dit 

interval wordt ook wel dead band genoemd.  In deze paragraaf is de instelwaarde steeds constant gebleven 

op 55 °C, maar varieert de dead band van 5 °C tot 15 °C. Het interval in het model dat als startpunt dient is 

10 °C.  

Uit de resultaten zijn twee grafieken opgesteld die weergegeven zijn in figuur 6.2 en 6.3. In figuur 6.2 wordt 

de concentratie en de temperatuur van de vertrekleiding weergegeven. Uit deze grafiek valt af te leiden dat 

de concentratie stijgt bij toename van de grootte van de dead band. De gemiddelde temperatuur in de 

vertrekleiding weergegeven in tabel 6.2 sluit hierbij aan: hoe groter de dead band, hoe dichter de 

temperatuur zich bij de optimale temperatuur voor ontwikkeling van legionellabacteriën bevindt. Maar 

deze gemiddelde temperaturen van 44,82 °C,  49,08 °C en 52,45 °C zijn te hoog om de groei in de leiding te 

verklaren. Bij een dead band van 15 °C komt de temperatuur in de leiding amper om de 14 à 15 uur in de 

buurt van de optimale temperatuur voor groei van legionella. In het geval van een dead band van 10 en 5 °C 

is de minimale waarde respectievelijk 45 en 50 °C waardoor er geen groei kan optreden. Een kleinere dead 

band levert een hogere temperatuur en sterfte van legionella in de leiding op. De stijging in concentratie is 

hier dus te wijten aan de aanvoer van warm water met een hoge concentratie.  

Dead band [°C] 15 10 5 

Gemiddelde temperatuur [°C] 44,82 49,08 52,45 

Tabel 6.2: Gemiddelde temperatuur over 10 dagen in vertrekleiding bij variatie van dead band 

De effectieve groeihaard is op figuur 6.3 te zien. Op deze grafiek is de concentratie en temperatuur in de 

onderste laag of node 6 van het opslagvat weergegeven. Bij een dead band van 5 °C ligt de gemiddelde 

temperatuur nog steeds net boven 45 °C. Hierdoor zal er meer sterfte zijn dan groei en blijft de concentratie 

erg laag. Bij een dead band van 15 °C en 10 °C ligt de gemiddelde temperatuur wel in het interval van groei.  
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Figuur 6.4: Analyse van groei legionellaba

Figuur 6.5: Verklaring van groei legionellabacteriën bij variatie van instelling thermostaat
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Deze twee situaties zijn verder in detail bekeken op figuur 6.4 en 6.5. De steiltegraad van de curve, in de 

wiskunde de richtingscoëfficiënt genoemd, geeft een indicatie van de groeisnelheid. Als de temperatuur in 

de onderste laag van het opslagvat in de buurt van de optimale temperatuur voor groei van legionella komt, 

stijgt de concentratie het snelst. Als de temperatuur beduidend meer of minder dan de optimale 

temperatuur bedraagt, stijgt de concentratie veel minder snel.  

De gemiddelde temperaturen bedragen 39,14 °C en 42,89 °C voor een dead band van respectievelijk 15°C 

en 10°C. De eerste waarde ligt dichter bij de optimale temperatuur en heeft een grotere groeiratio. Hierdoor 

zal gemiddeld over de volledige periode van de simulatie de groei sneller verlopen. Dit ondersteunt de 

verkregen resultaten dat bij een grotere dead band de concentratie aan legionellabacteriën stijgt. Het verder 

vergroten van de dead band is niet meer realistisch. Het warme water heeft bij een dead band van 15 °C in 

sommige gevallen reeds een maximale temperatuur van 40 °C. 
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6.2.2 Locatie warmtewisselaar 

De thermostaat regelt de werking van de warmtewisselaar. Maar de plaatsing van de warmtewisselaar in het 

opslagvat kan ook een invloed hebben op het temperatuursverloop in de volledige installatie. In het model 

dat als standaard geldt, was deze in de op één na hoogste laag (node 2) van het opslagvat geplaatst. De 

andere twee mogelijkheden die bekeken worden zijn een plaatsing in node 4 en in node 6 (onderste laag). 

Het is belangrijk te vermelden dat de thermostaat steeds reageert op de temperatuur die bereikt wordt in 

node 1 (bovenste laag) van het opslagvat en niet afhankelijk is van de locatie van de warmtewisselaar. De 

temperatuur van de vertrekleiding gekoppeld aan node 1 van het opslagvat zal hierdoor nauwelijks 

verschillen tussen de drie variaties. 

De locatie heeft wel invloed op de temperatuur in de andere lagen van het opslagvat. Figuur 6.6 toont de 

concentratie en temperatuur in de onderste laag van het opslagvat (node 6). Naarmate de warmtewisselaar 

lager wordt geplaatst, stijgt de gemiddelde temperatuur van de onderste laag en doet het de concentratie 

aan legionellabacteriën afnemen. De gemiddelde temperaturen van de drie variaties zijn gegeven in tabel 

6.3.  

Locatie warmtewisselaar node 2 node 4 node 6 

Gemiddele temperatuur [°C] 42,89 43,67 46,19 

Energiegebruik 10 dagen [kWh] 3394 3495 3657 

Tabel 6.3: Gemiddelde temperatuur over 10 dagen in onderste laag van opslagvat en energiegebruik van 
warmtewisselaar voor 10 dagen bij variatie van locatie warmtewisselaar 

Als bijvoorbeeld de warmtewisselaar helemaal onderaan in het opslagvat (node 6) aanwezig is, zal de 

thermostaat pas afslaan als de temperatuur in de bovenste laag de instelwaarde van 55 °C bereikt. Daarbij 

zal de temperatuur in alle lagen tussen de locatie van de thermostaat (node 1) en de locatie van de 

warmtewisselaar (node 6) ook 55°C bereiken. Dit zorgt voor een hoge gemiddelde temperatuur en een  

groter volume aan water op hoge temperatuur. Op zijn beurt zal de thermostaat minder vaak aan- en 

afslaan, maar duurt het langer vooraleer het volume aan water is opgewarmd. Dit is te zien op figuur 6.7. 

Door de langere intervallen van de thermostaat is een wijziging van het energiegebruik te verwachten. Uit 

de resultaten blijkt dat het energiegebruik stijgt bij het lager plaatsen van de warmtewisselaar. De stijging 

blijft wel beperkt tot 8 %. 

Uit de verkregen concentraties in figuur 6.6 blijkt dat een plaatsing van de warmtewisselaar in de bovenste 

helft van het opslagvat geen goed idee is. Het onderste deel koelt op deze manier af tot een lauwwarme 

temperatuur die samen met de stilstaande condities een ideale broeihaard vormt voor legionella.  
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Figuur 6.7: Invloed locatie warmtewisselaar op energiegebruik
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Figuur 6.8

Figuur 6.9
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6.2.3 Volume van opslagvat 

Naast de thermostaat kan ook het volume van het opslagvat gewijzigd worden. Hoe kleiner het volume, hoe 

kleiner de buffercapaciteit zal zijn. Hierdoor zal de aanwezige warmtewisselaar sneller aan het werk moeten, 

maar ook minder lang in werking zijn. Voor deze parameter worden vier variaties bekeken, namelijk een 

volume van het opslagvat van 1, 3, 10 en 30 m³. De laatste waarde is gelijk aan het startmodel.  

In figuur 6.8 is de concentratie aan legionella in de vertrekleiding weergegeven. Hierbij stijgt de 

concentratie sneller bij een toenemend volume van het opslagvat. Op de toename van de groeisnelheid is er 

veel variatie te zien waardoor het moeilijk is hierover goede conclusies te trekken. Net zoals bij de vorige 

parameter is in figuur 6.9 de concentratie aan legionella in de onderste laag van het opslagvat geanalyseerd. 

Hier zijn de resultaten anders. De concentratie aan legionella in het opslagvat met een volume van 10 m³ 

neemt het snelst toe, terwijl dit bij de vertrekleiding niet het geval was. De enige verklaring voor de 

onderlinge volgorde van resultaten in onderste laag van het opslagvat (node 6) is weergegeven in tabel 6.4. 

De gemiddelde temperatuur over de simulatie is steeds hoger dan de optimale temperatuur voor groei van 

legionella. Bij een volume van 10 m³ is de temperatuur het laagst en bijgevolg de groeiratio het hoogst.  

Volume opslagvat [m³] 30 10 3 1 

Temperatuur [°C] 42,71 42,57 42,59 42,76 

Tabel 6.4: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van volume 
opslagvat 

De weergegeven concentraties zijn geen aantallen, maar verhoudingen. Door een variatie van het volume in 

het opslagvat zullen de concentraties in het opslagvat niet representatief zijn. Pas bij het bekijken van 

locaties die geen wijziging ondergaan, kan de invloed van de variatie van de parameter bekeken worden. Dit 

is het geval voor de vertrekleiding en de aanvoerleiding van het opslagvat weergegeven in respectievelijk 

figuur 6.8 en 6.10. Op figuur 6.10 is de groei bij de start van de simulatie meer in detail bekeken. Bij een 

kleiner volume zal een klein aantal kolonievormende bacteriën reeds voor een meetbare concentratie 

zorgen. Door het beperkt aantal bacteriën zal de concentratie zeer afhankelijk zijn van het warm water 

gebruik in de installatie en de bijhorende toevoeging van koud water aan een initiële concentratie van 25 

cfu/L. De curve voor een volume van 1 m³ volgt hierdoor de verdeling van het gebruiksprofiel. Hoe hoger 

het gebruik, hoe dichter de concentratie zich bij de initiële waarde van 25 cfu/L zal bevinden.  Bij een groter 

volume van het opslagvat komt de concentratie trager op gang. De concentratie is hierbij niet afhankelijk 

van het gebruik, maar van de fluctuerende temperatuur in de installatie. 
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6.2.4 Warmteverlies van opslagvat 

In het startmodel is het opslagvat beschouwd als een ideaal vat. Dit betekent dat er geen warmteverlies is 

tussen het vat en de omgeving. Dit is een erg optimistische inschatting en maakt het noodzakelijk de 

invloed van deze parameter te beschouwen. De variaties zijn gekozen aan de hand van een lineaire 

warmteverliesberekening te vinden in tabel 6.5. Samen met het startmodel geeft dit drie variaties: geen 

warmteverlies(startmodel), 2 kJ/h m²K en 3,7 kJ/h m²K.  

opslagvat 6 cm isolatie 
laag   dikte [m] λ [W/mK] R[m²K/W]   

binnendiameter di 3,57 
   

isolatie diso 0,06 0,035 1,71 
 

Rsi    
0,13 

 
    Rtot 1,84   

  
 

U 0,54 W/m²K 
        1,95 kJ/h m²K 
    

opslagvat 3 cm isolatie 
   laag   dikte [m] λ [W/mK] R[m²K/W]   

binnendiameter di 3,57 
  

isolatie diso 0,03 0,035 0,86 

Rsi    
0,13 

    Rtot 0,99   

  U 1,01 W/m²K 
        3,65 kJ/h m²K 

Tabel 6.5: Inschatting warmteverlies opslagvat 
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Figuur 6.12

Figuur 6.13
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De resultaten en een detail van de grafiek zijn weergegeven in figuur 6.11 en 6.12. Omdat de simulaties na 

tien dagen geen voldoende duidelijk resultaat gaven, is gekozen voor een simulatie over twintig dagen. 

Jammer genoeg blijven de resultaten bij een langere simulatie merkwaardig. De concentratie bij een ideaal 

geïsoleerd opslagvat is hoger dan bij een warmteverlies van 3,7 kJ/h m²K. De gemiddelde temperaturen 

weergegeven in tabel 6.6 leveren geen verklaring voor de resultaten. Bij een toenemend warmteverlies zou 

men verwachten dat de gemiddelde temperatuur in de onderste laag van het opslagvat daalt. De waarde 

verkregen bij een warmteverlies van 3,7 kJ/h m²K voldoet niet aan de veronderstelling. Bijkomende 

simulaties met een warmtedoorgangscoëfficiënt van 5 kJ/h m²K als controle leverde een stijging van de 

concentratie aan legionellabacteriën en een gemiddelde temperatuur op die vergelijkbaar is met het 

opslagvat zonder warmteverlies. Het is dus uitgesloten dat tijdens het opstellen van de grafieken een fout in 

de resultaten is geslopen. 

Warmteverlies [kJ/h m²K] 0  2 3,7 10 

Temperatuur [°C] 42,71 42,65 42,67 42,60 

Tabel 6.6: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van 
warmteverlies opslagvat 

Om de niet verklaarde resultaten verkregen in de onderste laag van het opslagvat nogmaals te verifiëren, is 

een bijkomende grafiek gemaakt waarop de temperatuur en concentratie in de vertrekleiding is 

weergegeven. Figuur 6.13 levert op verschillende vlakken even opmerkelijke resultaten op. De laagste 

concentratie wordt opnieuw verkregen bij een warmteverlies van 3,7 kJ/h m²K. In tegenstelling tot de 

resultaten in de onderste laag van het opslagvat is het verschil tussen een warmteverlies van 2 en 10 kJ/h 

m²K erg klein.  

Het warmteverlies van het opslagvat verhoogt steeds de snelheid van afkoeling. Dit zorgt voor een kleiner 

interval tussen het aanschakelen van de thermostaat. Deze parameter varieert en zal het effect van het 

warmteverlies proberen compenseren zodat de temperatuur in het opslagvat steeds aan de opgelegde 

voorwaarden voldoet. Dit maakt het onmogelijk een verklaring te vinden voor de optredende verschillen in 

zowel temperatuur als concentratie aan legionellabacteriën. 
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6.3 Invloed van debiet 

6.3.1 Locatie aanvoer koud water 

De locatie van de aanvoer van koud water ten opzichte van de pomp in de installatie is reeds aan bod 

gekomen. Uit paragraaf 4.3.4 volgt dat de onderlinge volgorde van beide componenten invloed heeft op 

respectievelijk het debiet in het circuit en de temperatuur van de retourleiding. Voor deze simulaties is 

enkel de locatie van pomp en/of aanvoer van koud water aangepast. Er zijn drie variaties, namelijk de 

aanvoer van koud water voor de pomp, na de pomp en net voor het opslagvat. Het pompdebiet is steeds 

ongewijzigd gebleven en er wordt geen rekening gehouden met een temperatuurverschil tussen retour- en 

vertrekleiding uit het opslagvat dat meer dan 5 °C bedraagt. Hierdoor zijn de debieten in de laatste twee 

variaties identiek. In realiteit laat de regelgeving besproken in paragraaf 2.5 en 2.6 dit niet toe.  

In figuur 6.14 is onder andere het verschil in debiet tussen een installatie met koud water aanvoer voor de 

pomp en na de pomp te zien. De concentratie in de start van de dode tak van het gesimuleerde appartement 

is sterk afhankelijk van de concentratie op moment van het initiële watergebruik na 20 uur. Omdat er 

nauwelijks verschil te merken is, is het mogelijk te stellen dat de concentraties van de drie configuraties in 

het begin van de simulatie weinig verschillend zijn. De concentratie in de onderste laag van het opslagvat is 

wel verschillend. Bij de aanvoer van het koud water voor de pomp daalt het debiet. De gemiddelde 

temperaturen zijn grafisch op figuur 6.15 nauwelijks te onderscheiden, maar uit tabel 6.7 blijkt dat er wel 

een klein verschil is. De gemiddelde temperatuur bij plaatsing van de aanvoer van koud water voor de 

pomp is 0,3 °C lager dan bij plaatsing na de pomp (42,59 versus 42,89 °C). De lagere waarde ligt dichter bij 

het optimum van 40,71 °C volgens de opgestelde formule waardoor de concentratie aan legionellabacteriën 

sneller zal stijgen. 

Het verschil in gemiddelde temperatuur tussen de plaatsing na de pomp of net voor het opslagvat bedraagt 

amper 0,0004 °C. De hoogste waarde wordt bereikt bij de aanvoer van koud water net na de pomp en levert 

de meest geringe concentratie aan legionellabacteriën. Het verschil in concentratie tussen twee zeer 

gelijkaardige situaties kan enkel te wijten zijn aan dit zeer kleine temperatuurverschil.  

Locatie aanvoer koud water net voor boiler na pomp voor pomp 

Temperatuur [°C] 42,8851 42,8855 42,5878 

Tabel 6.7: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van aanvoer 

koud water 
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6.15: Invloed van locatie aanvoer van koud water 

 

6.14: Invloed van locatie aanvoer van koud water op concentratie aan legionella
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Figuur 6.16

Figuur 

Figuur 6.16: Invloed van pompdebiet
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6.3.2 Pompdebiet 

De snelheid waarmee het warm water doorheen de circulatieleiding stroomt is afhankelijk van de pomp en 

het ingestelde pompdebiet. Bij een hoger debiet zal het water zich minder lang in de leiding bevinden en 

hierdoor minder warmte verliezen, wat dan weer moet leiden tot een lagere concentratie aan legionella. Om 

deze stelling te bevestigen zijn enkele variaties van het pompdebiet met elkaar vergeleken. In eerste instantie 

was het de bedoeling vier waarden met elkaar te vergelijken: 1000, 2500, 5000 en 10000 kg/h. Maar uit de 

eerste resultaten bleek het verschil tussen 2500 kg/h en 5000 kg/h enorm te zijn. Daarom is nog een vijfde 

waarde van 3000 kg/h aan de grafieken toegevoegd. 

Op figuur 6.16 is zowel de concentratie in de start van de dode tak als de concentratie in de vertrekleiding 

weergegeven. In de start van de dode tak zal bij een hogere initiële concentratie na 20 uur het aantal 

legionellabacteriën sneller toenemen. Bij een pompdebiet kleiner of gelijk aan 3000 kg/h is er nauwelijks 

verschil op te merken. De waarden voor 5000 en 10000 kg/h liggen onderling ook dicht bij elkaar maar zijn 

wel een stuk lager dan bij de drie lagere pompdebieten. De concentratie in het circuit in het begin van de 

simulatie is dus bij een debiet hoger dan 3000 kg/h een stuk lager. De concentratie in de vertrekleiding 

bevestigt de eerder genoemde stelling. Hoe lager het debiet, hoe sneller de concentratie aan 

legionellabacteriën toeneemt. De periodieke daling bij alle variaties is afkomstig van de plotse 

temperatuurstijging bij het aanslaan van de thermostaat. De hogere temperatuur in de hele installatie zorgt 

dan voor een afname van het aantal bacteriën. 

De tweede grafiek weergegeven in figuur 6.17 toont de temperatuur en concentratie in de onderste laag van 

het opslagvat. De simulatietijd is hierbij verlengd naar 20 dagen om duidelijkere resultaten te bekomen. De 

resultaten zijn anders dan voor de vertrekleiding. De reden is te vinden bij de heersende temperaturen in de 

onderste laag van het opslagvat. De gemiddelde temperatuur bij een massadebiet van 1000 kg/h ligt als 

enige onder de optimale temperatuur voor groei van legionellabacteriën. Het is dus interessant de 

gemiddelde temperaturen te gaan analyseren. 
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De gemiddelde temperaturen uit node 6 van het opslagvat zijn in figuur 6.18 toegevoegd aan de grafiek met 

de toegepaste groeiratio in de installatie. De snijpunten van de verticale lijnen voor temperatuur en de 

groeicurve levert een gemiddelde groeiratio op voor elke variatie. De groei zal sneller verlopen bij een 

hogere gemiddelde groeiratio. Hierdoor blijkt bij een debiet van 2500 kg/h of de waarde van het startmodel 

de concentratie het snelst te stijgen.  

Toch blijkt in de circulatieleiding een debiet van 1000 kg/h gevaarlijker te zijn. De onderste laag in het 

opslagvat is de plaats in het circuit waar de laagste temperatuur zal optreden. In andere locaties met een 

hogere gemiddelde temperatuur zal de gestegen temperatuur de groeiratio doen wijzigen. Dit is grafisch op 

figuur 6.18 voor te stellen als een verschuiving van alle verticale lijnen voor temperatuur naar rechts. 

Hierbij daalt de groeiratio voor alle pompdebieten groter of gelijk aan 2500 kg/h, maar stijgt deze voor het 

pompdebiet van 1000 kg/h. Bij de vertrekleiding betekent dit dat de groeiratio het hoogst is bij een 

pompdebiet van 1000 kg/h en dit de snelste stijging van de concentratie oplevert. 

Pompdebiet [kg/h] 1000  2500  3000  5000  10000  

Gemiddelde temperatuur [°C] 37,33 42,71 43,20 44,37 45,78 

Energiegebruik 10 dagen [kWh]  64,8 68,4 79,2 103,2 

Tabel 6.8: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat en energiegebruik van 
pomp voor 10 dagen bij variatie van het pompdebiet 

Het verhogen van het pompdebiet zorgt enerzijds voor een daling van de concentratie aan 

legionellabacteriën, maar anderzijds ook voor een gewijzigd energiegebruik. Indien als voorbeeld de 

aanwezige pomp in appartementsblok IV van Drie Hofsteden te Kortrijk wordt bekeken, dan ligt het 

vermogen en energiegebruik een stuk hoger. De waarden voor 2500 kg/h, 3000kg/h, 5000 kg/h en 10000 

kg/h zijn weergegeven in figuur 6.19 en tabel 6.8. Bij het viervoudigen van het debiet naar 10000 kg/h stijgt 

het energiegebruik met 60 %. Toch valt de stijging mee omdat de het gebruik aan energie ten opzichte van 

de elektrische warmtewisselaar in het opslagvat zeer laag is. Bij een viervoudiging van het pompdebiet stijgt 

het totale energiegebruik van pomp en warmtewisselaar met amper 1,1%. Het verhogen van het 

pompdebiet blijft dus mogelijk in het onderzoek naar een optimalisatie van de installatie. 
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Figuur 6.18: Verklaring concentraties in onderste laag van opslagvat bij variatie pompdebiet

Figuur 6.20

 

: Verklaring concentraties in onderste laag van opslagvat bij variatie pompdebiet

Figuur 6.19

Figuur 6.20: Tijdschema toegepast voor dagelijkse uitschakeling van pomp
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Figuur 6.21

Figuur 6.2

Figuur 6.21: Invloed van tijdelijk uitschakelen van pomp op concentratie aan legionella
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6.3.3 Tijdelijk uitschakelen van pomp 

De aanwezige pomp stuurt continu een groot debiet aan water doorheen de circulatieleiding. Het gebruik 

van warm water neemt echter af gedurende de nacht en maakt het eventueel mogelijk energie te besparen 

door de pomp tijdelijk uit te schakelen. Naast de continue werking zijn drie verschillende scenario’s 

bekeken waar de pomp respectievelijk 3, 6 en 9 uur werd uitgeschakeld. Een schema van elke gebruikte 

variatie is weergegeven op figuur 6.20.  

Opnieuw zijn twee grafieken opgesteld die de concentratie in de start van de dode tak, de vertrekleiding en 

de onderste laag van het opslagvat weergeven. De concentratie in de start van de dode tak toont dat de 

concentratie aan legionella in het begin van de simulatie het snelst groeit als de pomp continu aan staat. De 

ontwikkeling van legionella zal pas starten als een hoeveelheid aan koud stadswater in de installatie komt en 

dit zal het snelst gebeuren als de pomp vanaf het begin van de simulatie in werking treedt. Er is geen 

verschil in concentratie tussen het uitschakelen van de pomp voor 6u of 9u omdat het verschil in het model 

na 21 uur optreedt, terwijl de concentratie in de start van de dode tak afhankelijk is van de concentratie na 

20 uur. Dit is ook te zien in figuur 6.20.  

De resultaten van de vertrekleiding in figuur 6.21 en de onderste laag van het opslagvat in figuur 6.22 

leveren dezelfde conclusies op. Bij een toename van de tijd dat de pomp uitgeschakeld blijft, neemt de 

concentratie aan legionellabacteriën sneller toe. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de temperatuur 

in de onderste laag van het opslagvat zoals weergegeven in tabel 6.9. Door het uitschakelen van de pomp zal 

er ook stagnatie optreden. Beide factoren zijn bevorderend voor de ontwikkeling van legionella in een 

sanitair warm water installatie. 

Werking pomp continu aan 3u uit 6u uit 9u uit 

Gemiddelde temperatuur [°C] 42,71 42,47 42,24 41,12 

Tabel 6.9: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat bij tijdelijk uitschakelen 
van pomp 
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6.3.4 Gebruik warm water in installatie 

Bij alle simulaties wordt steeds een volledige bezetting van het gebouw en bijhorend watergebruik 

verondersteld volgens de eerder opgestelde gebruiksprofielen. Bij een geringere aanwezigheid, zoals 

leegstand of tijdens een vakantieperiode, kan het gebruik ook dalen. Er zijn vier variaties uitgevoerd met 

50 % tot 100 % van het totaal gebruik aan warm water. 

Beide grafieken weergegeven in figuur 6.23 en 6.24 leveren een gelijklopend resultaat. Bij een daling van het 

gebruik aan warm water daalt zowel in de vertrekleiding, in de start van de dode tak als in de onderste laag 

van het opslagvat de concentratie aan legionellabacteriën. Uit tabel 6.10 blijkt dat de gemiddelde 

temperatuur stijgt bij afname van het gebruik. De beste verklaring hiervoor is de afname van de hoeveelheid 

aan koud water die aan de installatie wordt toegevoegd. Om een constant volume aan water te behouden 

wordt het uitgaand volume aan warm water ter hoogte van de tappunten gecompenseerd door een even 

groot volume aan koud water met een temperatuur van 10 °C. Dit koud water heeft een belangrijk aandeel 

in het optredend temperatuurverschil tussen vertrek- en retourleiding. De afname van het gebruik doet de 

toename aan koud water en dus ook het temperatuurverschil dalen, met een lagere concentratie aan 

legionellabacteriën als resultaat. 

Warm water gebruik [%]  100  75  66,67  50  

Gemiddelde temperatuur [°C] 42,71 43,04 43,16 43,36 

Tabel 6.10: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van warm 
water gebruik 

De resultaten hebben betrekking op de verkregen concentraties in het circuit. Een extreme verlaging van 

het gebruik zou in de aanwezige verdeelleidingen een omgekeerd resultaat kunnen opleveren.  Bij een 

gering gebruik blijft het water voor een lange tijd stagneren. In combinatie met een voldoende hoge 

temperatuur wordt de kans op legionella erg groot. Dit is duidelijk te merken in de start van de dode tak die 

een ideale broeihaard voorstelt in de simulatie.  

  



 

Figuur 6.2

 

Figuur 

Figuur 6.24: Invloed van gebruik warm water op 
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Figuur 
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6.3.5 Onevenwichtige leidingdebieten 

Bij de simulatie is enkel de langste weg die het water kan afleggen in detail uitgewerkt. De dimensies en 

lengtes van de leidingen zijn nog steeds gebaseerd op het appartementsblok IV van Drie Hofsteden te 

Kortrijk. Daarin bevindt zich de langste weg doorheen de laatste van zeven circulatiekokers. In de simulatie 

is verondersteld dat alle kokers een even groot debiet krijgen. In deze paragraaf is het debiet tussen de 

vertrekleiding en de verdeelleiding gewijzigd: één waarbij het debiet is verlaagd tot 1/3 van het 

oorspronkelijk debiet en een ander model waar dit debiet wordt verdubbeld. De variatie is zowel toegepast 

op leidingC als leidingC7 weergegeven in tabel 4.1. 

Uit figuur 6.25 en 6.26 valt af te leiden dat zowel in het opslagvat, dode tak als circuit de concentratie stijgt 

bij een lager debiet naar het langste circuit in de installatie. De variatie heeft namelijk dezelfde invloed als 

het verlagen van het pompdebiet. Voor de heersende temperaturen in de installatie wordt enkel rekening 

gehouden met het uitgewerkte deel. Bij het samenkomen van verschillende retourleidingen wordt het debiet 

aangepast, maar de temperatuur wordt uitsluitend overgenomen uit het gemodelleerde deel.  

Een daling van het debiet in koker 7 doet het warmteverlies stijgen en de retourtemperatuur dalen. Dit is 

bevorderend voor de snelheid waarmee legionella gaat groeien. Er dient wel opgemerkt te worden dat een 

verdere daling niet overal een snellere groei van legionella zal opleveren. Op figuur 6.26 is te zien dat de 

gemiddelde temperatuur bij een verlaging tot één derde van het oorspronkelijk debiet lager is dan de 

optimale temperatuur voor proliferatie van legionella. Een verdere verlaging ven het debiet zal in de 

onderste laag van het opslagvat een tragere groei opleveren. In dit geval levert de gemiddelde temperatuur 

bij 1/3 van het debiet volgens figuur 6.27 ten opzichte van de standaardwaarde een hogere groeiratio op 

waardoor het aantal bacteriën sneller zal toenemen.  

Debiet 1/3x debiet normaal debiet 2x debiet 

Gemiddelde temperatuur [°C] 38,48 42,89 43,73 

Tabel 6.11: Gemiddelde temperatuur over 10 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van het debiet 
in de circulatiekoker 
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6.4 Invloed van leidingen  

6.4.1 Omgevingstemperatuur van leidingen 

De omgeving waarin de leidingen zich bevinden is bepalend voor het warmteverlies in de 

circulatieleidingen en de afkoelsnelheid van de verdeelleidingen. Voor de variatie van deze parameter is het 

onderscheid tussen de twee delen ook gemaakt. De omgevingstemperatuur in het appartement en de 

omgevingstemperatuur van de circulatieleiding worden apart behandeld. In het originele startmodel 

bedragen deze respectievelijk 20 en 10 °C. Voor het appartement zijn drie bijkomende variaties bekeken: 

een omgevingstemperatuur van 10 °C, 25 °C en 30 °C. Voor het circuit zijn twee variaties met een 

temperatuur van 20 °C en 25 °C gesimuleerd. De ingestelde omgevingstemperatuur in de start van de dode 

tak bleef steeds op 40 °C en zal hier niet behandeld worden. 

Bij variatie van de omgevingstemperatuur in het appartement weergegeven in figuur 6.28 zullen enkel 

verschillen in de verdeelleidingen optreden. Bij de leiding naar de keukenkraan blijft het algemene 

groeiverloop gelijk. Pas bij afwezigheid van gebruik van de kraan varieert het verloop. Bij een temperatuur 

hoger dan 20 °C zal het water zich steeds in het interval voor groei van legionella bevinden en de 

concentratie toenemen. Maar door het gebruik van de kraan wordt de leiding gespoeld en verdwijnt het 

verschil met de andere omgevingstemperaturen.  

  



 

Figuur 

Figuur 6.2

 

Figuur 6.27: Verklaring concentraties in onderste laag van opslagvat bij een onevenwichtig leidingdebiet

Figuur 6.28: Invloed van omgevingstemperatuur in appartement op concentratie aan legionella

 

: Verklaring concentraties in onderste laag van opslagvat bij een onevenwichtig leidingdebiet

: Invloed van omgevingstemperatuur in appartement op concentratie aan legionella

 

: Verklaring concentraties in onderste laag van opslagvat bij een onevenwichtig leidingdebiet

: Invloed van omgevingstemperatuur in appartement op concentratie aan legionella
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Figuur 

Figuur 6.30
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Omdat pas bij afwezigheid van gebruik variatie optreedt, is het interessant de kraan van de dode tak, 

weergegeven in figuur 6.29, te bekijken. Eén maal om de tien dagen wordt de kraan kort gebruikt. Bij het 

eerste gebruik na 20 uur is de concentratie in de installatie nog erg laag. Samen met een initiële concentratie 

van 0 cfu/L zorgt dit voor de afwezigheid van legionella. Pas bij een tweede gebruik op dag 10 in de 

simulatie wordt de ontwikkelde concentratie aan legionella in de start van de dode tak doorgestuurd naar 

de kraan. Hierbij komt water met ongeveer 7000 cfu/L vrij aan het tappunt. Na het afsluiten van de kraan 

blijft een hoge concentratie aanwezig die afhankelijk van de omgevingstemperatuur kan stijgen of stabiel 

blijven. Bij een temperatuur van meer dan 20 °C is een duidelijke stijging te zien. Bij een nieuw gebruik van 

de kraan na 20 dagen zal een piek in de concentratie optreden die bij elke variatie gelijk is aan meer dan 

300 000 cfu/L. Het gebruik en de bijhorende spoeling zal ook hier het effect van de opgetreden groei 

verwijderen. 

Bij de circulatieleiding blijkt het effect omgekeerd te zijn. Een hogere omgevingstemperatuur beperkt het 

warmteverlies, verhoogt de retourtemperatuur naar het opslagvat en doet de concentratie aan legionella 

trager toenemen. Dit is terug te zien in figuur 6.30 en tabel 6.12.  

Omgevingstemperatuur circulatieleiding [°C] 10 20 25 

Gemiddelde temperatuur [°C] 42,89 43,42 43,68 

Tabel 6.12: Gemiddelde temperatuur over 10 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van 
omgevingstemperatuur voor de circulatieleiding 
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6.4.2 Warmteverlies van leidingen 

Naast de omgevingstemperatuur kan ook de warmtedoorgangscoëfficiënt van de waterleidingen gevarieerd 

worden. De gesimuleerde leidingen in het model zijn opnieuw opgesplitst in twee delen: de 

circulatieleidingen en de verdeelleidingen in het appartement. Het warmteverlies van de leidingen is 

ingeschat volgens formule 4.1. [34] Uit de berekening weergegeven in tabel 6.13 zijn enkele variaties 

opgesteld die in de simulatie zijn toegepast. Voor het circuit zijn dit 7 kJ/h m²K, de standaard ingestelde 

waarde van 10 kJ/h m²K en 15 kJ/h m²K. Deze waarden zijn dubbel zo hoog als de weergegeven waarden in 

de tabel om rekening te houden met bochten en aansluitingen. Voor het appartement zijn 10 kJ/h m²K, 15 

kJ/h m²K en de ongeïsoleerde waarde van 36 kJ/h m²K gekozen omdat de kleinere diameter van de 

leidingen het moeilijker maakt dezelfde warmtedoorgangscoëfficiënt te bereiken. In het geval van een 

veiligheidsfactor van twee is de laagste waarde pas te bereiken bij het plaatsen van 15 cm isolatie en dus erg 

optimistisch.  

 Warmtedoorgangscoëfficiënt [kJ/h m²K] 

Isolatiedikte [m] circuit (DN40) appartement (DN10) 

0,02 7,64 11,07 

0,04 5,06 8,12 

0,05 4,46 7,40 

0,08 3,49 6,18 

0,15 2,61 4,99 

Tabel 6.13: Inschatting van warmteverlies bij geïsoleerde leidingen 

Eerst wordt de variatie van de warmtedoorgangscoëfficiënt van de verdeelleidingen in het appartement 

bekeken. Geen enkele parameter in de circulatieleiding wordt gewijzigd omdat er geen uitwisseling aan 

bacteriën van verdeelleiding naar circulatieleiding aanwezig is. De resultaten voor de concentratie in de 

vertrekleiding weergegeven op figuur 6.31 bevestigen dat de concentratie identiek blijft. Voor de 

verdeelleidingen is het noodzakelijk de resultaten meer in detail te bekijken. 

In figuur 6.32 zijn opnieuw de resultaten voor de concentratie aan legionellabacteriën aan de keukenkraan 

weergegeven aangevuld met de heersende temperatuur in de verdeelleiding. De evolutie van de concentratie 

volgt in de drie gevallen hetzelfde verloop, maar op detailniveau is te zien dat bij een daling van de 

warmtedoorgangscoëfficiënt de concentratie iets hogere pieken en dalen bereikt. Door het toevoegen van de 

isolatie koelt de verdeelleiding iets trager af en wordt de tijd binnen het interval voor groei van legionella 

groter. De sterkere daling wordt veroorzaakt door een kleiner warmteverlies tijdens het gebruik van de 

kraan. Hierdoor wordt een iets hogere temperatuur bereikt die een snellere sterfte teweeg brengt. 
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Figuur 6

Figuur 6

Figuur 6.33: Invloed van warmtedoorgangscoëfficiënt circulatieleiding op concentratie aan legionella
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Voor de variatie van de warmtedoorgangscoëfficiënt van de circulatieleiding blijkt uit figuur 6.33 de invloed 

op de concentratie groter. Het verlagen van de warmtedoorgangscoëfficiënt en dus het warmteverlies doet 

de concentratie in het circuit en het appartement dalen. Door een verlaging van het warmteverlies stijgt de 

retourtemperatuur naar het opslagvat. Dit is te zien in figuur 6.34 en tabel 6.14 waar de gemiddelde 

temperatuur in de onderste laag van het opslagvat is weergegeven. Bij een groter warmteverlies bevindt de 

gemiddelde temperatuur zich dichter bij de optimale temperatuur van 40,71 °C voor groei van legionella en 

neemt het aantal bacteriën sneller toe.  

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
circulatieleiding [kJ/h m²K] 7 10  15  

Gemiddelde temperatuur [°C] 43,47 42,89 41,87 

Tabel 6.14: Gemiddelde temperatuur over 20 dagen in onderste laag van opslagvat bij variatie van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt voor de circulatieleiding 
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6.5 Invloed van groeimodel 

6.5.1 Aanpassing groeimodel voor biofilm  

In alle voorgaande modellen zijn steeds dezelfde vergelijkingen gebruikt voor de inschatting van de 

concentratie aan legionella in de installatie. In realiteit zullen de bacteriën bij aanmaak van een biofilm 

resistenter worden voor hoge temperaturen en zich sneller vermenigvuldigen [17]. Het verschil wordt niet 

gekwantificeerd waardoor een persoonlijke interpretatie de enige mogelijkheid is. 

In figuur 6.35 is de oude en nieuwe vergelijking voor de groeiratio weergegeven. In de nieuwe vergelijking  

is geprobeerd de maximale groeifactor bij dezelfde temperatuur van 40,71°C te krijgen. Het interval 

waarbinnen groei optreedt is breder geworden, terwijl de maximale groeifactor ook groter is. Hierdoor zal 

tussen 45 en 50 °C nog steeds het aantal bacteriën toenemen, terwijl bij de originele vergelijkingen het 

aantal zou afnemen. 

De gewijzigde vergelijking voor groei heeft ook invloed op de vergelijking voor sterfte van 

legionellabacteriën. Om de overgang tussen beide formules goed te laten verlopen, is het nodig het verloop 

van de sterfte grafisch naar rechts te verschuiven. Dit is mogelijk door een wiskundige transformatie 

waarbij � vervangen wordt door � − 5. Door dit effect zal de sterfte pas optreden bij een 5 °C hogere 

temperatuur. Het interval wijzigt hierdoor ook naar 55 tot 75 °C. Een overzicht van alle gebruikte 

vergelijkingen is in tabel 6.15 weergegeven. 

Temperatuur Wiskundige vergelijking voor evolutie van concentratie aan legionella 

 T ≤ 20 °C �� = 1 

20 °C < T < 55 °C �� = 2,17070 ∙ 10��� ∙ �� − 3,76099 ∙ 10�� ∙ �� + 2,46359 ∙ 10�� ∙ �� − 7,66670

∙ 10�� ∙ �� + 1,15658 ∙ 10�� ∙ �� − 6,97383 ∙ 10�� ∙ � + 1,00045 

55 °C ≤ T < 75 °C �� =  −3,08495 ∙ 10�� ∙ (� − 5)� + 8,53537 ∙ 10�� ∙ (� − 5)� − 8,61615 ∙ 10��

∙ (� − 5)� + 3,72669 ∙ (� − 5) − 57,3521 

T ≥ 75 °C �� = 0,017 

Tabel 6.15: Nieuwe vergelijkingen voor evolutie van concentratie aan legionella in biofilm 

In het nieuwe model zullen enkel de vergelijkingen voor de biofilm worden aangepast. Voor het andere 

volumedeel van de leidingen blijven de originele vergelijkingen van toepassing.  
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Figuur 6.35: Vergelijking tussen groeiratio legionella per minuut voor normaal verloop en voor biofilm 
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Figuur 6

Figuur 6

Figuur 6.36: Invloed van wijzigen groeimodel in biofilm op concentratie aan legionella
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Door de toepassing van een nieuwe vergelijking die een snellere groei combineert met een breder interval 

voor groei wordt een snellere toename van de concentratie aan legionellabacteriën verwacht. In figuur 6.35 

wordt dit vermoeden bevestigd. Bovendien stijgt ook de concentratie in het overige deel van de leiding met 

dezelfde ratio. Dit is in eerste instantie vrij merkwaardig omdat het groeimodel hier niet is gewijzigd. De 

uitwisseling tussen beide delen, gelijk aan 1/500 van het debiet doorheen de leiding, maakt het toch 

mogelijk dezelfde toename te verkrijgen. 

Eén aspect van de verkregen resultaten op figuur 6.36 is erg onduidelijk. De biofilm is steeds toegevoegd 

aan de simulatie om het effect van een doorspoeling met een veel lagere concentratie te minimaliseren. 

Toch is er op regelmatige tijdstippen een zeer sterke afname van de concentratie aan legionella in de biofilm 

te zien. De enige verklaring hiervoor is de invloed van de heersende temperatuur in zowel de biofilm als het 

overige deel van de leiding. In de simulatie is dezelfde temperatuur genomen voor beide volumes. De 

biofilm heeft echter een beperktere doorspoeling en een kleiner volume, waardoor de opgestelde formule 

5.7 voor de inschatting van legionella hier meer afhankelijk is van de term voor groei of sterfte. Deze term is 

op zijn beurt afhankelijk van de temperatuur in de leiding die bij het aanslaan van de thermostaat sterk 

stijgt en de concentratie aan bacteriën spectaculair doet dalen. 

Eén locatie gebruikt een licht gewijzigd principe voor de bepaling van de concentratie aan legionella. Voor 

de onderste laag in het opslagvat wordt niet de gemiddelde temperatuur van het opslagvat maar de 

temperatuur gemeten in de onderste laag (node 6) aangenomen. In figuur 6.37 zijn de resultaten van zowel 

node 6 als de gemiddelde concentratie in de overige vijf lagen weergegeven. Voor de bovenste vijf lagen 

wordt de concentratie aan legionella bepaald met de temperatuur in node 5 van het opslagvat. Hier zal de 

temperatuur het laagst zijn en wordt de meest negatieve inschatting verkregen. In beide gevallen neemt 

opnieuw de concentratie bij het aangepaste groeimodel sneller toe. Daarnaast is door de minder grote 

temperatuurschommelingen in zowel node 5 als 6 de sterfte minder uitgesproken aanwezig dan bij de 

vertrekleiding. 
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6.5.2 Volume van leidingen en bijhorende biofilm 

Naast de omgeving en de interactie met de omgeving kunnen ook de dimensies van de leidingen wijzigen. 

Voor zowel het warmteverlies als het groeimodel voor legionella is het volume van de leiding van belang. 

Het volume kan zowel door de lengte als door de diameter worden gewijzigd. In de simulatie is gekozen 

voor een verdubbeling van de diameter, wat het volume verhoogt tot vier maal de originele waarde. Een 

bijkomende variatie is de al dan niet variërende biofilm. Door het wijzigen van het volume aan biofilm 

en/of leiding zijn er samen met het startmodel vier variaties. In alle gevallen blijft het volume van het 

opslagvat en expansievat en het uitwisselingsdebiet tussen biofilm en het overige deel van de leiding 

identiek. 

Eerst wordt het effect in het circulerende water van de leidingen bekeken. In figuur 6.38 is de 

aanvoerleiding van het opslagvat als parameter gebruikt. De stijging van het totaal leidingvolume zorgt voor 

een daling van de gemiddelde temperatuur en bijkomend ook een snellere stijging van de concentratie aan 

legionella. Het verhogen van zowel het volume aan biofilm als het totaal leidingvolume heeft dezelfde 

invloed op concentratie en de temperatuur als het uitsluitend verhogen van het totaal leidingvolume. Uit 

tabel 6.16 blijkt dat in beide gevallen de gemiddelde temperatuur gelijk is. Als echter enkel het volume aan 

biofilm toeneemt, stijgt de concentratie aan legionella ook. Dit valt niet te verklaren door een hogere 

temperatuur. 

Volume  Standaard 
Volume 
leidingen x4 

Volume 
biofilm x4 

Volume leidingen x4 
+ volume biofilm x4 

Gemiddelde temperatuur in 
aanvoerleiding van opslagvat [°C] 45,86 43,36 45,86 43,36 

Gemiddelde temperatuur in 
onderste laag van opslagvat [°C] 42,89 40,74 42,89 40,74 

Tabel 6.16: Gemiddelde temperatuur over 10 dagen in de aanvoerleiding en onderste laag  van opslagvat bij 
variatie van het volume van alle leidingen en de bijhorende biofilm 

Net zoals in paragraaf 6.2.3 wordt bij deze parameter het volume gewijzigd waardoor conclusies moeilijker 

te formuleren zijn. De verkregen concentraties zijn een verhouding van het aantal bacteriën met het 

bijhorend volume. Een groter volume zal dus een daling van de concentratie veroorzaken. Daarom is in 

figuur 6.39 de concentratie in de onderste laag van het opslagvat weergegeven. Het volume is hier niet 

gewijzigd en als resultaat is te zien dat de concentratie ook hier sneller stijgt bij een toename van het totaal 

leidingvolume, maar het verschil met de standaard gebruikte volumes veel groter is.  
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Figuur 6
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Figuur 6.40: Invloed van het volume van

6.41: Invloed van het volume van leidingen 

: Invloed van het volume van
aan legionella in 

: Invloed van het volume van leidingen 

: Invloed van het volume van leidingen 
aan legionella in de 

: Invloed van het volume van leidingen 
in de biofilm van de vertrekleiding

leidingen en bijhorende biofilm 
de biofilm van de 

: Invloed van het volume van leidingen en bijhorende biofilm 
de biofilm van de vertrekleiding

en bijhorende biofilm 
biofilm van de vertrekleiding

en bijhorende biofilm 
de biofilm van de vertrekleiding 

en bijhorende biofilm op temperatuur en 
vertrekleiding 

en bijhorende biofilm op  het aantal

temperatuur en concentratie 

tal legionellabacteriën

 
concentratie 

 
bacteriën 



  112   

Een stijging van het volume aan biofilm levert in figuur 6.39 een iets langzamere stijging van de 

concentratie op terwijl de temperatuur en het volume in het opslagvat steeds gelijk blijven. Dit is vrij 

merkwaardig omdat de biofilm de beste condities moet bieden voor de groei van de bacteriën. Bij een 

stijging van het volume aan biofilm wordt dan ook een hogere concentratie verwacht, maar het omgekeerde 

wordt bereikt. Het circulerende water in de leiding moet dus de beslissende factor zijn voor de optredende 

concentraties in de installatie. Dit wordt ook ondersteund door de resultaten in figuur 6.36 waar de 

concentratie in de biofilm steeds lager ligt dan de concentratie in het circulerende water. 

In figuur 6.40 en 6.41 zijn de resultaten van de aanwezige biofilm in de vertrekleiding weergegeven. De 

grote schommelingen in temperatuur zorgen hier voor een zeer grillig verloop van de concentratie. 

Opnieuw is het volume in de resultaten variabel. Omdat de concentratie geen goede graadmeter vormt, is in 

figuur 6.41 het aantal bacteriën weergegeven door de concentratie in de twee situaties met een gestegen 

volume aan biofilm te vermenigvuldigen met een factor van vier. Door deze aanname is te zien dat een 

stijging van het volume aan biofilm een hoger aantal bacteriën oplevert. De stijging in aantal is echter niet 

altijd voldoende om de toename van het volume aan biofilm te compenseren.  
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6.6 Overzicht van alle variaties 

Om het grote aantal variaties van het model samen te vatten, is een vergelijkende tabel opgesteld. De meest 

bekeken parameter, namelijk de onderste laag van het opslagvat, is gebruikt in het bepalen van de tijd die 

nodig is om op deze kritieke locatie een concentratie te bereiken die gelijk is aan 1000 cfu/L. Uit paragraaf 

2.5 van de literatuurstudie blijkt dergelijke concentratie voor enkele landen een eerste kritische grens te zijn. 

Indien de waarde gemeten wordt, neemt men maatregelen zoals het uitvoeren van nieuwe stalen, het 

verwittigen van personen die tot de risicogroep behoren en het melden van de concentratie aan hogere 

instanties.  

Niet alle simulaties zullen de waarde van 1000 cfu/L bereiken. De maximaal toegepaste simulatietijd is 90 

dagen of 2160 uur. Indien de concentratie niet wordt bereikt, wordt in de tabel aangegeven dat dit kan 

gebeuren na meer dan 2160 uur. 

Vijf van de vijftien parameters zijn zowel realiseerbaar als invloedrijk bij de bestrijding van de 

legionellabacterie. Een kleinere dead band van de thermostaat heeft een positieve invloed op de daling van 

de concentratie. Het lager plaatsen van de warmtewisselaar en een hoger pompdebiet bieden ook de 

mogelijkheid tot het verlagen van het risico op legionella. Beide zorgen ze echter ook voor een stijging van 

het energiegebruik wat indruist tegen de doelstelling van de masterproef. Verder onderzoek is nodig om te 

bekijken of de stijging van het energiegebruik volledig gecompenseerd wordt door de verlaging van de 

temperatuur voor opwekking van sanitair warm water. Het verlagen van de volumecapaciteit van het 

opslagvat zal een positief effect hebben op de resultaten in de installatie. De enige parameter die veel 

slechtere resultaten geeft dan het startmodel is de aanpassing van het groeimodel in de gesimuleerde 

biofilm. Toch is het noodzakelijk dit model op te nemen in de verdere simulaties om geen onderschatting 

van het gezondheidsrisico te verkrijgen.  
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Variatie Tijd vooraleer concentratie in onderste laag van opslagvat 1000 cfu/L bereikt [h] 
Dead band van 
thermostaat [°C] 5 10 15 
 > 2160 247 158 
Locatie WTW node 2 node 4 node 6 
 247 657 > 2160 
Volume opslagvat [m³] 1 3 10 30 
 365 193 200 247 
Warmteverlies opslagvat 
[kJ/h m²K] 0 2 3,7 10 
 247 243 254 225 
Locatie aanvoer koud 
water net voor opslagvat na pomp voor pomp 
 247 251 212 
Pompdebiet [kg/h] 1000 2500 3000 5000 10000 
 243 247 344 1013 > 2160 
Tijdelijk uitschakelen van 
pomp  continu aan 3u uit 6u uit 9u uit 
 247 221 214 200 
Warm water gebruik [%] 50 66,67  75 100 
 410 350 321 247 
Onevenwichtig 
leidingdebiet 1/3 van debiet normaal debiet dubbel debiet 
 224 247 389 
Omgevingstemperatuur 
[°C]      

 leidingen appartement 10 20 25 30 

  247 247 247 247 

 leidingen circuit 10 20 25 

  247 322 397 
Warmteverlies [kJ/h m²K]  

 leidingen appartement 10 15 36 

  247 247 247 

 leidingen circuit 7 10 15 

  350 247 164 
Groeimodel legionella standaard aanpassing biofilm 
 247 146 

Volume leiding en biofilm standaard volume x4 biofilm x4 
volume x4 + 
biofilm x4 

 247 163 252 166 

Tabel 6.17: Overzicht tijdsduur vooraleer concentratie in onderste laag van opslagvat 1000 cfu/L bereikt 
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Figuur 2.5: Inschatting van decimale reductietijd in tapwater [13]
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6.7 Periodiek opwarmen tot hogere temperatuur 

Een mogelijke bestrijdingstechniek voor legionella is schokdesinfectie. Op regelmatige tijdstippen wordt de 

temperatuur in het circuit verhoogd tot een waarde waarbij een snelle afname van het aantal 

legionellabacteriën wordt bereikt. In deze paragraaf is het de bedoeling dergelijk verloop te gaan testen. Het 

is noodzakelijk een tijdschema te koppelen aan de instelwaarde van de ingebouwde thermostaat. Dit is in 

component type 4e Stratified Storage Tank standaard niet mogelijk. Daarom is een nieuw component type 

204 aangemaakt die identiek is aan type 4e, maar de aanpasbaarheid van de instelwaarde van de 

thermostaat toelaat.  

Naast de instelwaarde zijn er nog enkele andere specifieke wijzigingen toegepast ten opzichte van het 

startmodel. De dead band is verlaagd naar 3 °C, waardoor in combinatie met een instelwaarde van 45°C de 

temperatuur aan de tappunten minstens 40 °C zal bedragen. Dit is een ideale combinatie van 

energiebesparing met de gevraagde gebruikstemperaturen.  Het enige overgebleven nadeel, namelijk de 

ontwikkeling van legionellabacteriën, wordt aangepakt door de schokdesinfectie. Tijdens de uitvoering van 

de schokdesinfectie worden alle kranen geopend zodat alle leidingen worden doorspoeld met water op een 

voldoende hoge temperatuur. Hiervoor moeten de gebruiksprofielen van de gemodelleerde kranen 

aangevuld worden met een watergebruik tijdens de schokdesinfectie. Hiervoor is een debiet van 300 kg/h 

aan het gebruiksprofiel van de dode tak en de keukenkraan toegevoegd. Door de herhaling van het 

gebruiksprofiel voor de keukenkraan na 48 uur is het toegevoegd gebruik meer aanwezig dan nodig. De 

herhaling van dit profiel elke 48 uur was noodzakelijk omdat bij verlenging van dit profiel het aantal 

parameters werd overschreden. 

Het effect van de schokdesinfectie wordt bepaald door verschillende parameters. De blootstellingstijd en 

temperatuur bepalen de sterkte van de bestrijding en zijn afhankelijk van elkaar. Figuur 2.5 toont een 

mogelijke inschatting van de decimale reductietijd in tapwater. [13] Bij een temperatuur van 70 °C moet de 

leiding minstens drie minuten lang doorspoeld worden, terwijl dit bij een temperatuur van 60 °C 30 

minuten bedraagt. [11] Tenslotte wordt nog een derde variatie aan 65 °C toegevoegd in de simulatie. 

Rekening houdend met de exponentiële toename van de sterfte in tabel 6.18, zou hiervoor de leiding 

minstens 9,5 minuut doorspoeld moeten worden. Daarnaast zal de tijd dat het circuit zich op de lage en 

energiezuinige temperatuur bevindt de resultaten ook bepalen. 
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Om een zekere veiligheidsmarge te hebben, is de blootstellingstijd in het model iets langer dan nodig. De 

instelwaarde van de thermostaat wordt gedurende de schokdesinfectie één uur verhoogd en de tappunten 6, 

12 en 36 minuten doorspoeld met een minimale temperatuur van respectievelijk 70, 65 en 60 °C.  

Tijdens het uittesten van deze variaties bleek de daling van de temperatuur in de installatie na de toegepaste 

schokdesinfectie erg traag te verlopen. Het gekozen volume van het opslagvat speelt hier een grote rol in. 

Om deze parameter te testen is in eerste instantie een schokdesinfectie met een temperatuur van 70 °C 

gedurende minstens drie minuten aan de tappunten gerealiseerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 

figuur 6.42. Door een daling van het volume van het opslagvat wordt na de schokdesinfectie de lager 

ingestelde temperatuur van 45 °C sneller bereikt. Omdat de tijd tussen de schokdesinfecties, in dit geval 

amper zes dagen, gelijk blijft, zal de installatie zich gedurende een langere tijd binnen het gevaarlijke 

interval van 20 tot 45 °C bevinden. De concentratie aan legionella bereikt hierdoor een hogere waarde bij 

een kleiner opslagvat. Bij een volume van 1, 3 en 10 m³ wordt de kritische grens van 1000 cfu/L 

overschreden. 

Bij het vergelijken van de drie variaties in blootstellingstijd en temperatuur op figuur 6.43 is het verschil 

veel kleiner. Bij elk van de drie systemen werd de inhoud van het opslagvat gelijk gesteld aan 3 m³. Door de 

blootstellingstijd stelselmatig te vergroten bij een lagere temperatuur voor desinfectie leveren de drie 

systemen hetzelfde effect op.  
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Figuur 6.44: Invloed van spoeling tijdens de schokdesinfectie op concentratie aan legionella
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Bij sommige schokdesinfecties worden de verschillende tappunten niet doorspoeld. Het opslagvat wordt 

gedurende een korte periode op een hogere temperatuur gebracht. Dit zal meestal ’s nachts gebeuren zodat 

de gebruikers geen last hebben van hinder tijdens de toepassing van de bestrijdingstechniek. Het gebruik 

van een tappunt kan namelijk ernstige brandwonden opleveren. Omdat de verdeelleidingen niet gespoeld 

worden, zou een concentratie aan legionella kunnen overleven en de kans op besmetting in de installatie 

verhogen. Op figuur 6.44 is een vergelijking weergegeven tussen een schokdesinfectie met en zonder 

spoeling van de verdeelleidingen. De wijziging is enkel in de verdeelleidingen van het appartement zoals de 

keukenkraan en de dode tak op te merken. Beide zijn apart bekeken in figuur 6.44 en 6.45.  

Door het gering gebruik van de dode tak levert het niet spoelen van de leiding bij schokdesinfectie een 

ander verloop van de curve op. De hoge concentratie aan legionella zal pas bij het gebruik van de kraan 

gaan dalen. De perioden dat de limietwaarde voor concentratie van 1 000 000 cfu/L wordt bereikt, zijn veel 

langer. Zonder een beperking van deze maximale waarde en de aanwezigheid van voldoende 

voedingsstoffen zou door afwezigheid van een spoeling een veel hogere concentratie kunnen optreden. In 

het geval van de keukenkraan die regelmatig wordt gebruikt, is het verschil veel kleiner. Indien de kraan 

kort na het uitvoeren van de schokdesinfectie voldoende gebruikt wordt, zal de verdeelleiding gespoeld 

worden met water dat nauwelijks legionella bevat. Hierdoor neemt de concentratie sterk af en zal deze na 

minder dan 24 uur identiek zijn voor beide situaties. Het spoelen van leidingen is dus niet noodzakelijk als 

de kraan kort na het uitvoeren van de schokdesinfectie voldoende gebruikt wordt.  

Eén variatie voor schokdesinfectie is nog niet aan bod gekomen. Het verlengen van de periode tussen de 

schokdesinfecties is nooit toepasbaar. Het zou de aanwezige bacteriën nog meer tijd geven om zich te 

ontwikkelen, terwijl nu al de kritieke grens van 1000 cfu/L op verschillende plaatsen in de installatie ruim 

wordt overschreden.  
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Figuur 6.4

Figuur 6.4

Figuur 6.46: Vergelijking 

Figuur 6.47: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 

: Vergelijking van concentratie in onderste laag opslagvat en expansievat voor 

: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 

van concentratie in onderste laag opslagvat en expansievat voor 

: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 
temperatuurregime

van concentratie in onderste laag opslagvat en expansievat voor 
aannames 

: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 
temperatuurregime

van concentratie in onderste laag opslagvat en expansievat voor 
 

: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 
temperatuurregime 

van concentratie in onderste laag opslagvat en expansievat voor 

: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 
 

van concentratie in onderste laag opslagvat en expansievat voor nieuwe en oude 

: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 
  

 
nieuwe en oude 

 
: Concentratie aan legionella in keukenkraan en onderste laag van opslagvat bij constant 

 



  122   

6.8 Evaluatie en optimalisatie van model 

Bij het opstellen van alle variaties zijn er twee foutieve inschattingen aan het licht gekomen. Door het 

aanpassen van de formules voor de evolutie van de concentratie aan legionella in de biofilm blijkt dat de 

gebruikte temperaturen voor zowel de onderste laag van het opslagvat als het expansievat niet volledig 

correct zijn. Voor de bepaling van de groei- en sterfteratio in formule 5.6 is in beide gevallen een hogere 

temperatuur gebruikt. Bij het opslagvat was dit de temperatuur van node 5 of de op één na onderste laag, bij 

het expansievat was dit de temperatuur van de aanvoerleiding naar het opslagvat.  

Indien we de juiste temperaturen aan de biofilm koppelen, krijgen we nieuwe resultaten. Een vergelijking 

tussen de oude en nieuwe resultaten is te zien op figuur 6.46. De temperatuur van het expansievat ligt een 

stuk lager dan de aanvoerleiding en is ver verwijderd van de optimale temperatuur voor groei van 

legionella. Hierdoor neemt het aantal legionellabacteriën trager toe. In het opslagvat levert de daling van de 

temperatuur een snellere groei van legionella op. De iets lagere gemiddelde temperatuur over 20 dagen in 

de onderste laag van het opslagvat is optimaal voor de groei van legionellabacteriën.  

Locatie 

Node 6 van 

opslagvat 

Node 5 van 

opslagvat Expansievat 

Aanvoerleiding 

opslagvat 

Gemiddelde temperatuur [°C] 40,71 41,83 27,71 42,36 

Tabel 6.19: Gemiddelde temperaturen over 20 dagen in installatie 

Daarnaast moeten er nog twee aannames grondig geëvalueerd worden. De eerste is weergegeven in figuur 

6.47. Tijdens de start van het onderzoek naar een lagere en continu heersende temperatuur in het opslagvat 

die voldoet aan de wetgeving voor legionella trad een bovengrens op voor de concentratie aan de 

tappunten. In de onderste laag van het opslagvat, waar ideale condities heersen voor de groei van de 

bacteriën, stijgt de concentratie erg snel. Door de beperking van de maximale concentratie tot 

1 000 000 cfu/L in alle leidingen stopt op een bepaald ogenblik de toename van de concentratie in het 

opslagvat. Dit moment komt overeen met de start van een constante bovengrens aan de tappunten. Deze 

bovengrens bevindt zich voor een temperatuur van 54 °C onder de kritische grens van 1000 cfu/L. De grens 

is echter zeer afhankelijk van de opgelegde limietwaarde die in de onderste laag van het opslagvat wordt 

bereikt. Een verhoging van de limietwaarde met factor 1000 tot 1 miljard cfu/L doet de concentratie aan de 

keukenkraan heel sterk stijgen.  

In realiteit zal een limiet optreden indien de hoeveelheid aan voedingstoffen in het deel van de installatie te 

laag is. Deze parameter is nooit toegepast in de bepaling van de concentratie aan legionellabacteriën. De 
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gebruikte limietwaarde is een zeer eenvoudige en beperkte aanname. Dit onderzoek bewijst wel dat een zeer 

hoge concentratie aan bacteriën onderaan het opslagvat niet noodzakelijk leidt tot een verontrustende 

concentratie aan de tappunten.  

In alle gevallen die reeds besproken werden, stijgt de concentratie aan legionella zeer snel. Enerzijds 

verhoogt de nieuwe inschatting voor de groei in een biofilm de kans op de ontwikkeling van 

legionellabacteriën, maar anderzijds is de initiële concentratie van 25 cfu/L vrij hoog. Gedurende een 

periode kan een veel lagere concentratie in het stadswater aanwezig zijn, en dit zal ook invloed hebben op 

de resultaten. In figuur 6.48 is een vergelijking gemaakt tussen drie initiële concentraties: 25 cfu/L, 1 cfu/L 

en 0,001 cfu/L. Indien een lage concentratie van 0,001 cfu/L, ook gelijk aan 1 cfu/m³, aanwezig is, kan het 

interval tussen de schokdesinfecties worden verlengd tot meer dan 300 uur zonder dat er een gevaarlijke 

concentratie van meer dan 1000 cfu/L vrijkomt. In tabel 6.20 zijn ook de andere waarden weergegeven. De 

frequentie van de schokdesinfectie is in eerste twee gevallen zo hoog dat de resultaten niet realistisch lijken. 

Er moet hierbij wel duidelijk gemaakt worden dat een verhoging van het pompdebiet nog niet is toegepast 

ondanks het positief effect van deze parameter op de concentratie aan legionellabacteriën.    

Initiële concentratie aan legionella in 
stadswater [cfu/L] 25 1 0,001 
Tijd vooraleer concentratie in onderste 
laag van opslagvat 1000 cfu/L bereikt [h] 66,90 108,55 301,53 
Tijd vooraleer concentratie in 
keukenkraan 1000 cfu/L bereikt [h] 66,00 126,00 330,00 

Tabel 6.20: Tijdsduur vooraleer concentratie in installatie 1000 cfu/L bereikt 
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Figuur 7.1: Optredende concentratie aan legionella in keukenkraan bij 
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7. Conclusies 

7.1 Vergelijking van energiegebruik 

Nadat verschillende resultaten bekeken en geëvalueerd zijn, wordt mijn onderzoek afgesloten met een 

optimalisatie van het simulatiemodel. Vier variaties combineren een lage concentratie aan legionella met 

een verschillend temperatuurregime en worden vergeleken op basis van hun energiegebruik. Alle modellen 

maken gebruik van de laatste aannames die in paragraaf 6.9 zijn onderzocht. De initiële concentratie aan 

legionella is hierbij verlaagd tot 0,001 cfu/L. 

Drie variaties werken met een continu opgelegde temperatuur waarbij de instelwaarde van de thermostaat 

varieert. In het eerste geval bedraagt de temperatuur 64 °C, wat in combinatie met een dead band van 3 °C 

en een pompdebiet van 2500 kg/h een installatie oplevert die aan de huidige wetgeving voldoet. Bij de 

tweede variatie ligt de temperatuur van de instelwaarde 10 °C lager. In figuur 7.1 is te zien dat na ongeveer 

14 weken de concentratie aan legionella gevoelig stijgt. Door een beperking van de maximale concentratie 

tot 1 000 000 cfu/L op alle locaties in de installatie, treedt een limiet van minder dan 1000 cfu/L op aan de 

keukenkraan. Deze variatie voldoet dus enkel aan de regelgeving indien de maximale concentratie 

realistisch is. Bij de derde variatie zijn alle optimalisaties aanwezig. De temperatuur van de instelwaarde is 

nog verder verlaagd tot 52 °C, de dead band van de thermostaat bedraagt amper 2 °C en het pompdebiet 

wordt verhoogd van 2500 naar 10 000 kg/h. Zowel de eerste als derde variatie vertonen na zes maanden een 

concentratie aan legionella die gelijk is aan 0 cfu/L.  

In de vierde variatie wordt de installatie slechts periodiek opgewarmd tot een hoge temperatuur. Bij deze 

schokdesinfectie wordt het opslagvat en bijhorend de gehele installatie elke 288 uur of 12 dagen opgewarmd 

tot meer dan 70 °C. Aan de tappunten zal langer dan drie minuten water aan een temperatuur van 70 °C 

stromen om de leiding te spoelen. Door de vrij hoge frequentie kan de concentratie nooit boven een waarde 

van 70 cfu/L stijgen. 

Bij elk van de vier variaties blijft de concentratie aan legionella onder de vooropgestelde limiet van 1000 

cfu/L. Door de toepassing van een verschillend temperatuurregime zal het energiegebruik echter niet gelijk 

zijn. Het energiegebruik wordt bepaald door twee elementen: de ingebouwde (elektrische) warmtewisselaar 

in het opslagvat en de circulatiepomp. Aan de hand van de verkregen resultaten uit het model en figuur 

6.19 is het gebruik van beide ingeschat en weergegeven in tabel 7.1. 
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 Continu hoge temperatuur Schokdesinfectie 

Temperatuurregime 61-64 °C 51-54 °C 

50-52 °C + pompdebiet 

10000 kg/h elke 12 dagen 

Energiegebruik warmtewisselaar 

over 90 dagen [kWh] 

57519 44778 41648 37609 

Energiegebruik warmtewisselaar 

voor 1 jaar [kWh] 

233270 181599 168906 152524 

Energiegebruik pomp 

voor 1 jaar [kWh] 

2365 2365 3767 2365 

Totaal energiegebruik voor 

1 jaar [kWh] 

235635 183964 172673 154889 

- 22 % -27 % - 34 % 

Tabel 7.1: Vergelijking van vier temperatuurregimes op gebied van energiegebruik 

De resultaten van dit onderzoek zijn positief. De daling van de instelwaarde met 10 °C doet het 

energiegebruik met 22 % dalen. De verhoging van het pompdebiet laat toe de instelwaarde nog verder te 

verlagen zonder dat de kans op legionella toeneemt. De winst die geboekt wordt bij het energiegebruik van 

de warmtewisselaar is hoger dan de toename van het energiegebruik aan de pomp. Ten opzichte van de 

originele instellingen daalt het energiegebruik met 27 %. De toepassing van schokdesinfectie is nog zuiniger 

en levert een winst van meer dan 34 % op. Bij deze resultaten is nog geen rekening gehouden met een 

verhoogde efficiëntie van de opwekking bij een lagere temperatuur. Dit is het geval bij gebruik van een 

warmtepomp of zonnecollector om het sanitair warm water op te warmen.  
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7.2 Conclusies 

Bij het ontwerpen van een collectieve installatie voor opwekking van sanitair warm water is het belangrijk 

enkele principes te volgen. Uit het onderzoek zijn volgende conclusies geformuleerd. 

Het opslagvat vormt het eerste aandachtspunt. Een kleinere dead band van de thermostaat zorgt voor een 

constantere temperatuur in de gehele installatie. De minimale temperatuur wordt hoger, waardoor de kans 

op legionella daalt. De locatie van de warmtewisselaar is ook erg belangrijk. In alle opslagvaten moet de 

warmtewisselaar het volledige vat opwarmen zodat het volledig volume aan water een voldoende hoge 

temperatuur bereikt die de bacteriën zal doden. Het volume van het opslagvat is van invloed op de 

traagheid van de installatie. Op lange termijn zal een groter opslagvat voor een hogere concentratie aan 

legionella zorgen.  

De temperatuur van de retourleiding is de kritische parameter voor de ontwikkeling van legionella in de 

installatie. Deze kan op zeer verschillende wijzen verhoogd of verlaagd worden. Een hogere 

retourtemperatuur zal in het geval van sanitair warm water de kans op legionella sterk verlagen. Het water 

verliest warmte door een drietal factoren: de tijd die het nodig heeft om doorheen de circulatieleiding te 

stromen, het warmteverlies tijdens deze weg en de menging met koud stadswater.  

De eerste factor kan beperkt worden met een hoger pompdebiet. Door een kleiner warmteverlies kan, 

zonder de retourtemperatuur te wijzigen, de instelwaarde voor de thermostaat lager worden ingesteld. Deze 

energiewinst is groter dan de stijging van het energiegebruik van de pomp en maakt de installatie 

energiezuiniger. Een kortere circulatieleiding biedt dezelfde voordelen, maar is meestal niet mogelijk omdat 

de verdeelleidingen zo kort mogelijk gehouden worden om de wachttijd te beperken.  

Het warmteverlies verlagen kan door het goed isoleren van de circulatieleiding en een hogere 

omgevingstemperatuur. Bij een omgevingstemperatuur hoger dan 20 °C stijgt wel het gevaar in de leiding 

voor koud water omdat deze het gevaarlijk interval van 20 tot 45 °C in dergelijke situatie kan bereiken.  

Het toevoegen van koud water doet de temperatuur in de retourleiding gevoelig dalen. Een gemiddeld lager 

gebruik is daarom positief voor de installatie. Op lokaal vlak is een gering verbruik echter nefast. Een dode 

tak met een ideale temperatuur en stagnatie van water is ongeacht de temperatuur en concentratie in het 

opslagvat een broeihaard voor legionella. Goed afsluiten van niet gebruikte leidingen of het regelmatig 

spoelen van de leiding blijkt dan ook echt noodzakelijk om legionella op alle plaatsen te vermijden. 

Mits goed ontwerp en gebruik van deze richtlijnen blijkt een daling van de temperatuur met 10 °C zonder 

enig risico voor legionella mogelijk. Het kortstondig opwarmen van de installatie tot 70 °C, ook wel 

schokdesinfectie genoemd, is nog energiezuiniger en doet het energiegebruik met één derde dalen. 



129 

7.3 Bijkomend onderzoek 

Het onderzoek rond dit onderwerp is met deze masterproef zeker niet ten einde. Er kunnen enkele aspecten 

opgesomd worden die nog meer tijd en aandacht verdienen. Vooral in het kader van de doctoraatsproef van 

ir. arch. Elisa Van Kenhove is het interessant een overzicht te geven van beperkingen die zijn opgetreden 

tijdens de masterproef. Ze vallen te verdelen in twee grote categorieën: de nodige aannames in het model 

ten opzichte van de werkelijkheid en de beperkte informatie rond de evolutie van de legionellabacterie. 

In het gesimuleerde model is enkel het langste circuit van de circulatieleiding uitgewerkt. De combinatie 

met een tweede, korter circuit zou aanvullende informatie kunnen geven over de heersende temperatuur in 

het retourdeel van de circulatieleiding. Dit werd vooral duidelijk in paragraaf 6.3.5. waar het niet mogelijk 

was een onevenwicht in de leidingdebieten grondig te onderzoeken. Op vlak van gebruiksprofielen zijn de 

aannames ook matig. De uurgemiddelde waarden van het gebruiksprofiel leveren bij sommige parameters 

getrapte resultaten op die in werkelijkheid nooit zullen optreden. De fluctuaties zullen in realiteit nog veel 

sterker zijn.  

De concentratie aan legionellabacteriën is reeds vanaf de eerste stap moeilijk in te schatten. De aanname 

van een initiële concentratie is heel moeilijk indien de informatie over het aantal bacteriën aanwezig in het 

stadswater beperkt is. De snelle reactietijd die optrad door een hoge initiële concentratie was voor het testen 

van de variaties voordelig omdat de verschillen reeds snel optraden. Deze resultaten zijn echter minder 

representatief voor de werkelijkheid. De gebruikte vergelijkingen houden bovendien enkel rekening met het 

temperatuursverloop en de stagnatie in de installatie. Uit de literatuurstudie blijkt dat ook de zuurtegraad, 

de hoeveelheid vrije metaalionen en het aantal voedingstoffen invloed hebben op de optredende 

concentratie. Om toch een beperking op te leggen,  is een limiet van 1 000 000 cfu/L gebruikt als maximum. 

Deze limietwaarde grijpt erg abrupt in en kan de concentratie in de hele installatie erg beïnvloeden.  

Informatie over legionella in een biofilm is het grootste struikelblok binnen de masterproef. Verschillende 

parameters zoals het volume aan biofilm, de heersende temperatuur in de biofilm en de uitwisseling tussen 

de biofilm en het circulerende water zijn erg willekeurig bepaald. Een kwantificering van de groei en sterfte 

in deze omgeving is noodzakelijk om realistische simulaties te kunnen uitvoeren. Door het opstellen van 

een nieuw verloop voor de groei van legionella, behouden de uitgevoerde simulaties een veiligheidsmarge 

en vormen de resultaten een eerste stap naar een energiezuinigere opwekking van sanitair warm water. 
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Verslagnummer D_2014-03820

 Datum : 04/09/2014 K. Van Hecke

directeur laboratorium

Order 000080082411
Dienst Brugge
Monsternemer ESP
Herkomst Drinkwater

Referentie Monster ingevolge Legionella onderzoek

Datum monstername 26/08/2014

Resultaten :
Plaats
Blankenberge

Adres - locatie
Koning Albert-I-laan 116: Sea
Life (nabij meter)

Tappunt
Aftakking

Samplecode Sample type
14-08587 Blankenberge

Parameter Eenheid Methode Datum
analyse Resultaat

Temperatuur °C B/E ANSC111 26/08/2014 18,0

Legionella pneumophila KVE/l B/E BAC081 27/08/2014 < 25

Serotype Legionella
B/E

BAC081 27/08/2014
Geen

legionella
aangetoond

Openbaar gebouw Type 2

D-023

BEPROEVINGSVERSLAG Stropstraat 1   9000 Gent - Tel: 09 240 02 61 - e-mail: labo.tmvw@water-link.beLABORATORIUM TMVW

050/42 43 00

ISO/IEC 17025
Accreditatie Nr. 332-TEST

(3) Deze parameter werd uitbesteed aan een laboratorium dat erkend of geaccrediteerd is volgens ISO 17025.

Dit verslag mag uitsluitend gereproduceerd worden onder volledige vorm.

(2) Maximum toegelaten concentratie volgens Vlarem II.
(1) Maximum toegelaten concentratie volgens het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13/12/2002.
 B = parameter onder ISO 17025 accreditatie                    E = parameter erkend volgens VLAREL

De resultaten hebben enkel betrekking op de ontvangen monsters. Laboratorium TMVW is niet verantwoordelijk voor fouten die voortkomen uit het elektronisch versturen.
De procedure voor monstername, de beproevingsmethoden, de meetonzekerheden en de uitvoeringsdatum van de resultaten zijn op aanvraag te bekomen.

F0701P (26/11/2013)b = gecorrigeerd verslag.

De temperatuur bij de bepaling van de waterstofionenconcentratie en het geleidingsvermogen voor elektriciteit zijn op aanvraag te bekomen.

Bijlage A: Voorbeeld van beproevingsverslag Legionella TMVW (nu Farys)
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Bijlage B: Hydraulisch schema blok IV Drie Hofsteden te Kortrijk



SENTRY GASBOILERS 

MODELLEN: CWH 30/200 CWH 30/300 
CWH 60/200 CWH 60/300 
CWH 90/200 CWH 90/300 
CWH 120/200 CWH 120/300 

Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften 

Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

360.01.11

Bijlage C:  Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschri�en 
  opslagvat CWH 120/200



      TECHNISCHE GEGEVENS

model CWH 30/200 60/200 90/200 120/200

Algemeen

  aantal brandermodules 

  tankinhoud 

  gewicht (leeg) 

  nom. belasting Hs (bovenw.) 

  nom. belasting Hi (onderw.) 

  nom. vermogen 

  opwarmtijd ∆T = 50 K 

  maximum werkdruk 

ltr

kg

kW

kW

kW

min.

bar

1

200

155

6,7 - 31,1 

6,0 - 28,0 

6,5 - 30,5 

40

8

2

200

170

13,4- 62,2 

12,0 - 56,0

13,0 - 61,0

20

8

3

200

185

20,1 - 93,3 

18,0 - 84,0 

19,5 - 91,6 

13

8

4

200

200

26,8 - 124,4

24,0 - 112,0

26,0 - 122,1

10

8

Aardgas, categorie Ι2L

  gasverbruik G25 

  voordruk 

m3/h

mbar

3,45

25

6,89

25

10,34

25

13,78

25

Propaan, categorie Ι3P

  gasverbruik G31 

  voordruk 

kg/h

mbar

2,18

30

4,35

30

6,53

30

8,71

30

Elektrisch
  elektr.aansluiting 

  opgenomen elektr. vermogen (max.) 

V/Hz

W

230/50

170

230/50

340

230/50

510

230/50

680

Aansluitingen

  koud water (buitendraad) 

  warm water (buitendraad) 

  circulatie (buitendraad) 

  gas (binnendraad) 

  rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch 

“

“

“

"

mm

1½

1½

1

1

80 / 125 

1½

1½

1

1

80 / 125 

1½

1½

1

1

130 / 200 

1½

1½

1

1

130 / 200 

Overig

  ionisatiestroom vollast 

  ionisatiestroom deellast 

  weerstand gloeiplug (bij 20°C)

  maximale tegendruk rookgasafvoer 

µA

µA

kΩ

Pa

6,0

4,0

1,0 - 1,4 

140

6,0

4,0

1,0 - 1,4 

140

6,0

4,0

1,0 - 1,4 

140

6,0

4,0

1,0 - 1,4 

140



AFMETINGEN 

200 liter tank



     ELEKTRISCH SCHEMA
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Bijlage D:  Karakteristieke curve en technische informatie 
  pomp Grundfos UPS 40-120 FB



’refix DT5’
Technische Daten

10 bar / 70 °C

16 bar / 70 °C

’refix DT5’

für Trinkwasser-, Druckerhöhungs-
und Wassererwärmungsanlagen 
nach DIN 1988
durchströmt mit ’flowjet’, mit 
Ab-sperrung und Entleerung oder 
Duo-Anschluss
Membrane nach DIN 4807 T3+5, 
KTW-C und W 270
gebaut und geprüft nach 
DIN 4807 T5, DIN DVGW 
Reg.-Nr. NW-9481AT2094
Zulassung gemäß Richtlinie 
über Druckgeräte 97/23/EG
grün beschichtet; 
außen und innen nach KTW-A
Vordruck 4,0 bar

•  Standardausführung     
◦  Anschlussvarianten (Artikelnummern → aktuelle Preisliste)
*  Maß „h“ gilt für die Standardausführung 
Anschlussdimensionierung → S.9

Vn Nennvolumen [Liter]

1000 (Ø 1000) - 
2000 Liter 

3000 Liter 

H

Ah

60 - 
500 (Ø 740) Liter

Ø D

600 - 
1000 (Ø 740) Liter

Ø D

Ø D

Ø D

H
H

H

hhh A
A

A

Anschluss
Typ Artikel-Nr. Ø D H h* Gewicht ’flowjet’ DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

mm mm mm kg Rp 1 ¼ PN 16
DT5      60 7309000 409 766 80 15 •
DT5      80 7309100 480 750 65 17 • ◦ ◦ ◦
DT5    100 7309200 480 835 65 20 • ◦ ◦ ◦
DT5    200 7309300 635 975 80 47 • ◦ ◦ ◦
DT5    300 7309400 635 1275 80 53 • ◦ ◦ ◦
DT5    400 7319305 740 1245 70 70 • ◦ ◦ ◦
DT5    500 7309500 740 1475 70 79 • ◦ ◦ ◦
DT5    600 7365600 740 1860 235 155 • ◦ ◦
DT5    800 7365700 740 2325 235 195 • ◦ ◦
DT5  1000 Ø 740 7365800 740 2604 235 228 • ◦ ◦
DT5  1000 Ø 1000 7320105 1000 2000 160 424 • ◦ ◦
DT5  1500 7320305 1200 2000 160 539 • ◦ ◦
DT5  2000 7320505 1200 2450 160 714 • ◦ ◦
DT5  3000 7320705 1500 2520 190 1054 • ◦ ◦

DT5      80 7316005 480 750 65 27 • ◦ ◦ ◦
DT5    100 7365408 480 835 65 29 • ◦ ◦ ◦
DT5    200 7365108 635 975 80 55 • ◦ ◦ ◦
DT5    300 7319205 635 1275 80 57 • ◦ ◦ ◦
DT5    400 7370400 740 1395 235 109 • ◦ ◦
DT5    500 7370500 740 1615 235 121 • ◦ ◦
DT5    600 7370600 740 1860 235 165 • ◦ ◦
DT5    800 7370700 740 2325 235 215 • ◦ ◦
DT5   1000 Ø 740 7370800 740 2604 235 241 • ◦ ◦
DT5  1000 Ø 1000 7320205 1000 2000 160 530 • ◦ ◦
DT5  1500 7320405 1200 2000 160 685 • ◦ ◦
DT5  2000 7320605 1200 2450 160 895 • ◦ ◦
DT5  3000 7320805 1500 2520 190 1240 • ◦ ◦

Bijlage E: Technische informatie expansievat Re�ex Re�x DT5 
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